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eXecUtiVo
.

GaBiNete do GoVerNador

.

CASA CIVIL DA GOVERNADORIA

.

Portaria Nº 1.626/2021-ccG de 29 de oUtUBro de 2021
o cHEfE da caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, no uso das atribui-
ções que lhe são conferidas pelo decreto nº. 13, de 7 de fevereiro de 2011,
coNSidEraNdo os termos do ofício nº 621/2021-GaB/SEdaP,
r E S o l V E:
nomear SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS para exercer o cargo em co-
missão de Secretário de Gabinete, código GEP-daS-011.2, com lotação na 
Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 dE oUTUBro dE 2021.
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

errata da Portaria Nº. 1.147/2021, de 20 de JULHo de 2021, 
PUBLicada No diÁrio oFiciaL do estado Nº 34.645, de 21 de 
JULHo de 2021.
onde se lê: ..., a contar de 7 de julho de 2021
Leia-se: ..., a contar de 8 de julho de 2021
iraN aTaidE dE liMa
chefe da casa civil da Governadoria do Estado

Portaria Nº 957/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1222215, de 26 de outubro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para o município 
de aNaNiNdEUa/Pa, no dia  27/10/2021.

Servidor objetivo
adolfo lola dE SoUZa, cPf 121.926.432-68, matrícula funcional 

nº 5960440/1, ocupante do cargo de assessor de Gabinete, lotado na 
diretoria de Gestão de logística.

dar apoio logístico a servidora da diretoria de 
cerimonial, no referido município.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes ½ (meia) diária ao 
servidor acima, que se deslocou conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 dE oUTUBro dE 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Portaria Nº 958/2021-crG
a coordENadora dE rElaÇÕES GoVErNaMENTaiS, no uso das atri-
buições que lhe são conferidas, pela Portaria nº 1.436/2020-ccG, de 
10/07/2020, publicado no doE nº 34.283, de 16/07/2020, e  
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo o processo n° 2021/1236525, de 28 de outubro de 2021;
CONSIDERANDO ainda, tratar-se de Agenda Oficial de Governo.
rESolVE:
i - autorizar o servidor abaixo relacionado a se deslocar para os municí-
pios de iriTUia/MÃE do rio/aUrora do Pará/coNcordia do Pará/
oUrÉM/Pa, no período de 05 a 15/11/2021.

Servidor objetivo
aUGUSTo cEZar coElHo coSTa, cPf 648.935.962-68, matrícula 
funcional nº 5918089/2, cargo assistente operacional ii, lotado na 

coordenadoria de Transportes.

dar apoio logístico a fundação ParáPaZ, nos 
referidos municípios.

ii - conceder de acordo com as bases legais vigentes 10.½ (dez e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocará conforme item i. 
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
caSa ciVil da GoVErNadoria do ESTado, 29 dE oUTUBro dE 2021.
lUciaNa BiTENcoUrT SoarES
coordenadora de relações Governamentais

Protocolo: 723368

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato – 12º terMo aditiVo ao coNtrato Nº 014/2016-ccG/Pa.
Termo aditivo: 12º
contrato: 014/2016 – ccG/Pa
objeto: Prorrogação excepcional por até mais 06 (seis) meses.
fundamento: art. 57, §4º da lei n. 8.666/93.
data da assinatura: 29/10/2021.
Vigência: 31/10/2021 a 30/04/2022.
Valor global: 963.819,24 (Novecentos e sessenta e três mil oitocentos e 
dezenove reais e vinte e quatro centavos).
Exercício: 2021.
orçamento:
Órgão: 11105;
função: 04;
Subfunção: 122;
Programa: 1297;
Projeto/atividade: 8338;
fonte: 0101
Natureza da despesa: 339037;
ação: 213476
contratada: Eco GESTÃo aMBiENTal lTda – EPP, inscrita no cNP sob o 
nº 04.831.871/0001-08.
Endereço: rua São José, nº 2070, sala 03, Bairro centro, cidade de Ma-
capá/aP, cEP: 68.900-110.
ordenador
luciana Bitencourt
Chefia Administrativa da Casa Civil da Governadoria do Estado do Pará.

Protocolo: 722939

.

.

CASA MILITAR DA GOVERNADORIA

.

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 008/2021-cMG
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da caSa MiliTar da GoVErNadoria, escrito no cNPJ/Mf 
sob nº 07.313.542/0001-63, e a empresa orZil coNSUlToria E TrEi-

NaMENTo lTda, cNPJ: 21.545.863/0001-14, sediado no SrTVS, Q. 701, 
Bloco o, Sala 601, Ed. Novo centro Multiempresarial.
do oBJETo: contratação de empresa especializada na capacitação/treina-
mento, para atualização e apimoramento de servidores desta casa Militar 
da Governadoria do Estado quanto a formalização, celebração, execução e 
acompanhamento de processos atinentes a licitação e contrato adminis-
trativo, em consonância com o Parecer Jurídico 097/2021 – aSSEJUr cMG 
Pa, acostado aos autos.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, inciso ii, 
da lei federal  8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 17.936,10 (dezessete mil, novecentos e trinta e seis 
reais e dez centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática 04.128.1508.8912 
/ capacitação de agentes Públicos; Natureza da despesa 33.90.39.48 / 
outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica / Serviço de Seleção e Trei-
namento; ação detalhada 260842; Plano interno 4120008912c; fonte do 
recurso 0101000000 e/ou 0301000000 (recursos ordinários).
foro: comarca de Belém – Estado do Pará.
daTa: Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 723126
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 008/2021-cMG
considerando o Parecer Jurídico 097/2021 – aSSEJUr/cMG Pa, reconheço 
e ratifico o Termo de Inexigibilidade de Licitação nº 008/2021 – CMG PA, 
com fulcro no art. 25, inciso ii, da lei federal 8.666/93, visando à des-
pesa com a contratação de empresa especializada na capacitação/treina-
mento, para atualização e apimoramento de servidores desta casa Militar 
da Governadoria do Estado quanto a formalização, celebração, execução 
e acompanhamento de processos atinentes a licitação e contrato adminis-
trativo, pela empresa orZil coNSUlToria E TrEiNaMENTo lTda, cNPJ: 
21.545.863/0001-14, sediado no SrTVS, Q. 701, Bloco o, Sala 601, Ed. Novo 
centro Multiempresarial, conforme documentação anexada aos autos.
Valor ESTiMado: r$ 17.936,10 (dezessete mil, novecentos e trinta e seis 
reais e dez centavos).
Belém/Pa,  29 de outubro de 2021.
caSa MiliTar da GoVErNadoria do ESTado do Pará
oSMar ViEira da coSTa JUNior – cEl QoPM rG 9916
chefe da casa Militar da Governadoria

Protocolo: 723128

diÁria
.

eXtrato de Portaria Nº 974/2021 – di/cMG, de 29 de oUtUBro de 2021
objetivo: desempenhar funções administrativas inerentes ao Governo do 
Estado; Município de origem: Belém/Pa; destino: Salinópolis/Pa; Período: 
29/10 a 02/11/2021; Quantidade de diárias: 5,0 (alimentação); Servido-
res: Eline Maria Botelho coutinho, Mf nº 5910649/3 e iolene leandro Ta-
vares, Mf nº 5397146/4; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira 
da costa Júnior.

Protocolo: 723189
eXtrato de Portaria Nº 973/2021 – di/cMG, de 29 de oUtUBro de 2021
objetivo: a serviço do Governo do Estado; Município de origem: Belém/
Pa; destino: São Miguel do Guamá/Pa; Período: 25 a 26/10/2021; Quan-
tidade de diárias: 2,0 (alimentação) 1,0 (pousada); Servidores: 1° TEN 
QoPM Victor lincoln da cunha Barros, Mf nº 4220541/3, 3º SGT PM Je-
fferson Patrick Ferreira Dias, MF nº 57199690/2, CB PM Diego Giovani 
Barbosa do Nascimento, MF nº 57223624/3, CB PM Frank Bruno Egues 
ribeiro, Mf nº 4219048/3, Sd PM Pedro Henrique costa Gonçalves, Mf nº 
6402067/2; ordenador de despesa: cEl QoPM osmar Vieira da costa Júnior.

Protocolo: 722959

Vice-GoVerNadoria do estado

.

Portaria
.

Portaria Nº 066/2021-GVG  de 29 de oUtUBro de 2021.
o diretor Geral da Vice-Governadoria do Estado, no uso de suas atribuições 
que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 001/2019-GVG, de 18 de 
janeiro de 2019.
coNSidEraNdo o art. 72, ll, lei 5.810 de 24 de Janeiro de 1994.
rESolVE:
coNcEdEr, licença casamento a servidora adriaNa BaTiSTa foNSEca, 
Matrícula nº 57176556/2, ocupante do cargo de TEcNico EM GESTÃo PÚ-
Blica, atualmente a disposição da Vice-Governadoria do Estado, 08 (oito) 
dias no período de 30/08/2021 à 06/09/2021.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE E PUBliQUE-SE
carlos alberto da Silva alcântara
diretor Geral

Protocolo: 723049

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

.

Portaria nº 515/2021-PGe.G., de 28 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
aUToriZar, a Procuradora do Estado Vera lúcia Bechara Pardauil, identi-
dade funcional nº 5049989/1, a se afastar de suas funções no período de 
20.12.2021 a 01.01.2022, para gozo de residual de férias interrompida 
pela portaria nº 303/2021-PGE.G., de 28.06.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 722773
Portaria nº 516/2021-PGe.G., de 28 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, a contar de 20.10.2021, o gozo 
de férias da servidora, Monique Meireles franco, identidade funcional nº 
5898268/2, concedida pela portaria nº 417/2021-PGE.G, de 02.09.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 722785

Portaria nº 514/2021-PGe.G. Belém, 28 de outubro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/954725 e lau-
do 81515 da SEPlad.
rESolVE:
coNcEdEr, 05 (cinco) dias de licença assistência ao servidor raymundo 
adailson reis Soares, identidade funcional nº 3156656/1, no período de 19 
a 23.08.2021, de acordo com o laudo médico nº 81515 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 722887
Portaria nº 521/2021-PGe.G., de 29 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2020/2021, 
do Procurador do Estado, rafael felgueiras rolo, identidade funcional nº 
57224172/1, concedida pela portaria nº 364/2021-PGE.G., de 29.07.2021, 
para o período de 01.09 a 19.09.2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 722973
Portaria nº 518/2021-PGe.G., de 29 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
iNTErroMPEr, por necessidade de serviço, o gozo de férias dos servidores 
abaixo relacionados:

Nome id. funcional Portaria de concessão data de interrupção
alda odília Marques leite 3082776/1 Nº 417/2021-PGE.G., de 02.09.2021 28.10.2021

ana Margarida Vianna rodrigues 5761689/3 Nº 417/2021-PGE.G., de 02.09.2021 28.10.2021
Nilda de Souza Neri 1988/1 Nº 475/2021-PGE.G., de 13.10.2021 25.10.2021

Zilma rosa Trindade de carvalho 2011166/1 Nº 430/2021-PGE.G., de 15.09.2021 15.10.2021

dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 722990

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria nº 511/2021-PGe.G. Belém, 29 de outubro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo laudo Médico 81407 da SEPlad.
rESolVE:
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de licença saúde ao servidor Natanael de Mou-
ra Sarmento, identidade funcional nº 57205639/2, no período de 26.08 a 
24.09.2021, de acordo com o laudo médico nº 81407 da SEPlad.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 723086

diÁria
.

Portaria nº 520/2021-PGe.G. Belém, 29 de outubro de 2021.
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais...
coNSidEraNdo o Processo administrativo Eletrônico 2021/1238381;
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o decreto 2.819 de 06.09.94, ½ diária aos 
servidores Edson dos Santos Matoso, Procurador do Estado, identidade 
funcional nº 57201787/2, israel da Silva Paixão, assessor, identidade fun-
cional nº 5905704/1, para participar de audiência judicial na vara única de 
Tucumã, referente ao processo nº 0801358-64.2020.8.14.0045 – processo 
SaJ 2021.01.001.434, no dia 08.11.2021
local de origem: Marabá/Pa
local de destino: Tucumã/Pa
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 723133

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria nº 517/2021-PGe.G., de 29 de outubro de 2021
a Procuradora-Geral adjunta administrativa, no uso das suas atribuições 
legais …
rESolVE:
TraNSfErir, o gozo de férias referente ao período aquisitivo 2020/2021, 
do assessor, israel da Silva Paixão, identidade funcional nº 5905704/1, 
concedida pela portaria nº 446/2021-PGE.G., de 30.09.2021, para o perí-
odo de 15.12.2021 a 13.01.2022.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
adriaNa fraNco BorGES GoUVEia
Procuradora-Geral adjunta administrativa

Protocolo: 722992
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SECRETARIA ESTRATÉGICA DE
ARTICULAÇÃO DA CIDADANIA

.

errata
.

Na PUBLicaÇÃo da Portaria N° 139/2021-GaB/seac-
06/10/2021, doe N° 34.728 – 07/10/2021,
oNde se LÊ: “coNcEdEr ao servidor claUdio roBErTo rodriGUES 
crUZ, matricula 3201759-1, cPf 150.061.902.72, 10,5 (dez e meia) diá-
rias no período de 05/10/2021 a 13/10/2021...”
Leia-se: “coNcEdEr ao servidor claUdio roBErTo rodriGUES crUZ, 
matricula 3201759-1, cPf 150.061.902.72, 8,5 (oito e meia) diárias no 
período de 05/10/2021 a 13/10/2021...”

Protocolo: 723270
errata

Na publicação do Diário Oficial Nº 34.753, do dia 29 de outubro de 
2021, Protocolo: 722213, referente ao coNtrato Nº 043/2021 – 
seac:
onde se lê:
8.1.2. Segunda dotação:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Estado de articulação da 
cidadania
função: 08 - assistencia Social
Sub-função: 422 - direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 - cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 - implementação das Usinas da Paz
Natureza despesa: 449052- Equipamentos e Material Permanente
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
ação: 264817 -
Plano interno: 1050008818E
Leia-se:
8.1.2. Segunda dotação:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Estado de articulação da 
cidadania
função: 08 - assistencia Social
Sub-função: 422 - direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 - cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 - implementação das Usinas da Paz
Natureza despesa: 449052- Equipamentos e Material Permanente
fonte recurso: 0301 - recursos ordinários
ação: 264817 -
Plano interno: 1050008818E
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.

Protocolo: 723271

coNtrato
.

eXtrato de coNtrato Nº. 046/2021-seac
Exercício: 2021.
Processo: 2021/703634-SEac.
contrato: 046/2021-SEac.
Objeto: Contrato Administrativo para a aquisição de kit médico, para auxi-
liar nas ações dos Territórios pela Paz – TErPaZ, pela Secretaria Estratégi-
ca de articulação da cidadania – SEac.
Valor anual Total: r$ 60.000,00 (sessenta mil reais).
fundamentação legal: Este contrato decorre do Processo administrativo 
2021/703634-SEac, referente ao Pregão Eletrônico nº. 007/2021-SEac, 
na lei federal nº. 8.666/1993 e decreto nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, que institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aqui-
sição de bens e serviços comuns, e demais exigências previstas no Edital e 
Termo de referência, partes integrantes deste instrumento.
data da assinatura: 29/10/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Estado de articulação da 
cidadania
função: 08 - assistencia Social
Sub-função: 422 - direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 - cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 - implementação das Usinas da Paz
Natureza despesa: 449052- Equipamentos e Material Permanente
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
açao: 264817 -
Plano interno: 1050008818E
contratada: SMarTMEd HoSPiTalar rEPrESENTaÇÃo E coMErcio dE 
ProdUToS MÉdicoS HoSPiTalarES lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
24.789.180/0001-09.
Endereço: rua cinco, Nº 45 – Vista da Serra, cEP: 34.800-000 – caeté/MG.
ordenador: ricardo BriSolla BalESTrEri.
Secretário de Estado.

Protocolo: 723253
eXtrato de coNtrato de GestÃo Nº. 001/2021-seac
Exercício: 2021.
Processo: 2021/1088725-SEac.
contrato de Gestão: 001/2021-SEac.
objeto: contrato de gestão de prestação de serviços de operacionalização 
do espaço de Corte e Costura para fins de capacitação, incluindo aquisição 
de equipamentos, contratação de mão-de-obra e insumos, visando atender 
às Usinas da cabanagem, Bengui (Belém) e icuí (ananindeua), Nova União 

(Marituba), Parauapebas e canaã dos carajás pertencentes à Secretaria 
Estratégica de articulação da cidadania.
Valor anual Total: r$ 375.636,05 (trezentos e setenta e cinco mil e seis-
centos e trinta e seis reais e cinco centavos).
fundamentação legal: o presente contrato de gestão decorre do Processo 
administrativo 2021/1088725-SEac, em conformidade a com a legislação 
vigente, especialmente com as leis nº. 8.666/1993, de 21 de junho de 
1993, e suas alterações, decreto Estadual nº. 5.980/96, com a nova reda-
ção dada pela lei Estadual nº. 6.773/05, cf/88 e mediante as cláusulas e 
condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam
data da assinatura: 29/10/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 76101
função: 08
Sub-função: 422
Programa: 1500
Proj. atividade: 8818
Natureza Juruduca: 339039
fonte recurso: 0101
ação: 264817
Plano interno: 105USa8818c
contratada: aSSociaÇÃo Polo ProdUTiVo Pará (faBrica ESPEraN-
Ça), inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 07.553.026/0001-06.
Endereço: rua antônio Barreto, nº. 714, bairro Umarizal, cEP: 66055-050, 
Belém/Pa.
ordenador: ricardo BriSolla BalESTrEri.
Secretário de Estado.

Protocolo: 723060
eXtrato de coNtrato Nº. 044/2021-seac
Exercício: 2021.
Processo: 2021/703634-SEac.
contrato: 044/2021-SEac.
Objeto: Contrato Administrativo para a aquisição de kit médico, para auxi-
liar nas ações dos Territórios pela Paz – TErPaZ, pela Secretaria Estratégi-
ca de articulação da cidadania – SEac.
Valor anual Total: r$ 2.507,58 (dois mil e quinhentos e sete reais e cin-
quenta e oito centavos).
fundamentação legal: Este contrato decorre do Processo administrativo 
2021/703634-SEac, referente ao Pregão Eletrônico nº. 007/2021-SEac, 
na lei federal nº. 8.666/1993 e decreto nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, que institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aqui-
sição de bens e serviços comuns, e demais exigências previstas no Edital e 
Termo de referência, partes integrantes deste instrumento.
data da assinatura: 29/10/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Primeira dotação:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Estado de articulação da cidadania
função: 08 - assistencia Social
Sub-função: 422 - direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 - cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 - implementação das Usinas da Paz
Natureza despesa: 449052- Equipamentos e Material Permanente
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
açao: 264817 -
Plano interno: 1050008818E
Segunda dotação:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Estado de articulação da cidadania
função: 08 - assistencia Social
Sub-função: 422 - direitos individuais, coletivos e difusos
Programa: 1500 - cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 - implementação das Usinas da Paz
Natureza despesa: 339030- Material de consumo
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
açao: 264817 -
Plano interno: 105USa8818c
contratada: JoSÉ daNTaS diNiZ filHo EPP, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
22.077.847/0001-07.
Endereço: a Pc Venancio Neiva, Nº 77, Sala 03, bairro centro, cEP 58.100-
246, cabedelo/PB.
ordenador: ricardo BriSolla BalESTrEri.
Secretário de Estado.

Protocolo: 723027
eXtrato de coNtrato Nº. 045/2021-seac
Exercício: 2021.
Processo: 2021/703634-SEac.
contrato: 045/2021-SEac.
Objeto: Contrato Administrativo para a aquisição de kit médico, para auxi-
liar nas ações dos Territórios pela Paz – TErPaZ, pela Secretaria Estratégi-
ca de articulação da cidadania – SEac.
Valor anual Total: r$ 3.169,44 (três mil cento e sessenta e nove reais e 
quarenta e quatro centavos).
fundamentação legal: Este contrato decorre do Processo administrativo 
2021/703634-SEac, referente ao Pregão Eletrônico nº. 007/2021-SEac, 
na lei federal nº. 8.666/1993 e decreto nº. 10.520, de 17 de julho de 
2002, que institui a modalidade de licitação denominada pregão, para aqui-
sição de bens e serviços comuns, e demais exigências previstas no Edital e 
Termo de referência, partes integrantes deste instrumento.
data da assinatura: 29/10/2021.
doTaÇÃo orÇaMENTária:
Und. orçamentária: 76101 - Sec. Estratégica de Estado de articulação da cidadania
função: 08 - assistencia Social
Sub-função: 422 - direitos individuais, coletivos e difusos
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Programa: 1500 - cidadania, Justiça e direitos Humanos
Proj. atividade: 8818 - implementação das Usinas da Paz
Natureza despesa: 339030 - Material de consumo
fonte recurso: 0101 - recursos ordinários
açao: 264817 -
Plano interno: 105USa8818c
contratada: SiTE MEdica diSTriBUidora dE MaTEriaiS E MEdicaMEN-
ToS HoSPiTalar lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 33.762.284/0001-02.
Endereço: Tv We 42, Nº 192, casa: a, cidade Nova - cep: 67.133-50 – 
cidade: ananindeua/Pa.
ordenador: ricardo BriSolla BalESTrEri.
Secretário de Estado.

Protocolo: 723032

diÁria
.

Portaria 112/2021-GaB/seac
Belém Pa, 24 de agosto de 2021
o SEcrETário adJUNTo da SEcrETaria ESTraTÉGica dE ESTado dE
arTicUlaÇÃo da cidadaNia – SEac, no uso de suas atribuições legais, 
conferidas pelo decreto Governamental de 08 de maio de 2020 e publicado 
no doE 34.211 de 08 de maio de 2020;
coNSidEraNdo a Portaria nº 001/2020 – GaB/SEac, de 22/06/2020, pu-
blicada no doE 34.263 de 25/06/2020;
coNSidEraNdo o que dispõe os art. 145 a 149, da lei nº 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/907570
rESolVE:
coNcEdEr aos servidores abaixo, 6,5 (seis e meia) diárias no período de 
08/09/2021 a 14/09/2021, a serviço ao Município de Parauapebas no Es-
tado do Pará, cujo objetivo “será a realização das entrevistas presenciais, 
2ª fase do PSS e visitação das obras da Usina da Paz”, naquele Município.

MaTrÍcUla NoME do SErVidor cPf N° dE diáriaS
5947830-3 arTUr MaGNo dE carValHo 018.837.372-14 6,5
5935868-4 GaBriElla PiNHEiro dE oliVEira 017.907.362-18 5,5
57227917-2 raiSSa diaS BiolcaTi rodriGUES 004.897.252-52 6,5

dÊ-SE ciENcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
Gabinete do Secretário, 24 de agosto de 2021
raiMUNdo JoSÉ PiNHEiro doS SaNToS JÚNior
SEcrETário adJUNTo
republicada nesta data, por ter saído com incorreções na publica-
ção doe n° 34.680, pág.8 de 25/08/2021.

Protocolo: 723329

.

.

AUDITORIA GERAL DO ESTADO

.

.

.

FÉrias
.

Portaria aGe Nº 120/2021-GaB, de 29 de outubro de 2021.
o aUdiTor adJUNTo, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 
Portaria aGE Nº 226/2020-GaB, de 13/07/2020, e considerando o proces-
so 2021/1226571.
rESolVE:
coNcEdEr 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao servidor lucas 
Monfredo Pantoja, matrícula nº 5956937/1, ocupante do cargo de Se-
cretário de Gabinete, lotado na auditoria Geral do Estado, no período de 
18/01/2022 a 16/02/2022, referente ao período aquisitivo de 23/09/2020 
a 22/09/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
fraNNEY carValHo dE oliVEira
auditor-adjunto

Protocolo: 723174
.

FUNDAÇÃO PARÁPAZ

.

aViso de LicitaÇÃo
.

eXtrato do editaL PreGÃo eLetrÔNico FUNdaÇÃo 
ParÁPaZ Nº 011/2021
a fundação ParáPaZ, fundação Pública Estadual, comunica que realizará 
licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço por iTEM, 
conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de ca-
dEira dE rodaS, cadEira dE BaNHo E MUlETaS por meio do Projeto 
“ParáPaZ Solidário” que promove apoio a pessoas com necessidades de 
locomoção como forma mínima de humanizar os aspectos causados pela 
pandemia do covid-19, no que se refere a fome.

daTa da aBErTUra: 16 de novembro de 2021.
Hora da aBErTUra: 9h (Horário de Brasília).
ENdErEÇo ElETrÔNico: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 926516 – fundação ParáPaZ - (avenida João Paulo ii, nº 632, 
cEP.: 66095-492, Marco, Belém-Pa).
rEcEBiMENTo da ProPoSTa: será a partir da disponibilização do Edital 
no coMPraSNET, no dia 03/11/2021 às 08:00h (horário de Brasília – df).
a íntegra do EdiTal poderá ser obtida no Portal de compras do Governo 
federal - coMPraSNET, no endereço www.comprasnet.gov.br (www.com-
prasgovernamentais.gov.br) e no Portal Eletrônico de compras do Gover-
no do Estado do Pará – coMPraSPará, no endereço www.compraspara.
pa.gov.br .
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaZ

Protocolo: 722910

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo disPeNsa 
de LicitaÇÃo Nº: 02/2021.
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da fUNdaÇÃo ParaPaZ, fundação Pública Estadual, cNPJ 
nº 21.648.632/0001-36 com sede na avenida João Paulo ii, nº 632, Bair-
ro Marco, Belém-Pa, cEP: 66095-492, e o EMPrESa dE TEcNoloGia da 
iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo do ESTado do Pará - ProdEPa, pessoa 
jurídica, inscrita no cNPJ sob o n.º 05.059.613/0001-18, inscrição Esta- 
dual n.º 15.271.088-4.
oBJETo: contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de internet e link de dados via fibra através da rede de telecomunicação de 
dados do Estado do Pará, hospedagem de Websites e Business inteligen-
ce– WEB e permitir acesso ao mainframe localizado na sede da ProdEPa, 
através da licença de uso de Sistemas Globais (SiafEM e SiMaS).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE liciTaÇÃo:
a presente contratação fundamenta-se conforme lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, com suas posteriores modificações, Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, lei Estadual nº 6.5733, de 12/08/2003 e instrução Norma-
tiva nº 001 de 29/06/2004, bem como legislação correlata no que couber, 
e supletivamente aos casos omissos ou não resolvidos administrativamen-
te, os preceitos de direito público, as disposições de direito privado, e os 
princípios gerais dos contratos – art. 54, caput, da lei nº 8.666/93, assim 
como no Parecer nº 253/2020 ProfUN - Procuradoria da fundação. ToTal 
da aQUiSiÇÃo: r$ 119.311,68 (cento e dezenove mil, trezentos e onze 
reais e sessenta e oito centavos).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
funcional Programática: 14.126.1508.8238 – (Gestão de Tecnologia da in-
formação e comunicação)
Elemento de despesa: 3391-40.57 - (Serv. de Tec.da infom. e comum. – 
P/J – Serv.de process.de dados )
fonte de recursos: 0101 – (recursos do Tesouro)
- ação: 228709
- Pi: 4120008238c
Valor MENSal: r$ 9.942,64
Valor GloBal: r$ 119.311,68
ViGÊNcia: 12 MESES
ordENador rESPoNSáVEl: alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Belém(Pa), 29 de outubro de 2021.

Protocolo: 723042

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS, Presidente da fundação Pa-
RÁPAZ,resolve ratificar o Termo de Dispensa de Licitação nº 02/2021, con-
tratação da EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará– ProdEPa - cNPJ sob o n.º 05.059.613/0001-18, 
inscrição Estadual n.º 15.271.088-4, para contratação de empresa espe-
cializada na prestação de SErViÇoS dE iNTErNET E liNK dE dadoS Via 
fiBra aTraVÉS da rEdE dE TElEcoMUNicaÇÃo dE dadoS do ESTado 
do Pará, HoSPEdaGEM dE WEBSiTES E BUSiNESS iNTEliGENcE – WEB 
E PErMiTir acESSo ao MaiNfraME localiZado Na SEdE da ProdEPa, 
aTraVÉS da licENÇa dE USo dE SiSTEMaS GloBaiS (SiafEM E SiMaS).
Valor : r$ 119.311,68 (cento e dezenove mil trezentos e onze e sessenta 
e oito centavos).
Belém(Pa), 29 de novembro de 2021.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS - PrESidENTE fUNdaÇÃo ParáPaZ

Protocolo: 723045

diÁria
.

Portaria Nº 243 de 29 de oUtUBro de 2021
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo ParáPaZ, no uso das atribuições legais, 
que lhe são conferidas pelo decreto publicado no doE Nº. 34.490, de 12 
de fevereiro de 2021, em observância aos termos da lei nº 8.097 de 01 
de janeiro de 2015.
coNSidEraNdo o art.145 da lei 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e seus 
parágrafos c/c o disposto no decreto 2.819 de 06/09/94.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, 02 (duas) diárias e ½ 
(meia) para cada servidor listado abaixo, que viajarão para realização de 
ação cidadania no município de Ulianópolis/Pa, no período de 28 a 30 de 
outubro de 2021.
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SErVidor MaTrÍcUla
anderson da Silva ramos 5960431/1

anderson luiz de Souza castro 5949112/1
Kimenia da conceição Pereira 5960436/1

Mariana argollo arnhold 5923729/2
Mateus da Silva ferreira 5949216/2

Paulo ivan conceicao de lima 5946741/1
rariza Soares de lima 5949041/1
robson de castro Silva 57213878/2

rose Karla alves coelho ramos 54188464/4
Thatiane coelho lima 5946709/1

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo HENriQUE TEiXEira dE BarroS
Presidente da fundação ParáPaz

Protocolo: 723058

.

.

secretaria de estado
de PLaNeJaMeNto
e adMiNistraÇÃo

.

Portaria
.

Portaria Nº 158/2021, de 20 de oUtUBro de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo os termos do Parecer nº 584/2020 - cJUr /SEPlad, bem 
como determinação da Secretária adjunta de Gestão de Pessoas, constan-
te do sequencial 16, do Processo n° 2020/492690;
coNSidEraNdo o disposto no art. 199 da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994;
r E S o l V E:
art. 1º. dESiGNar os servidores, carloS BENJaMiN dE SoUZa GoN-
ÇalVES, Técnico em Gestão de informática, matrícula nº 57175312/1;  
PaUlo roBErTo dE alMEida riBEiro, ocupante do cargo de auxiliar de 
Escritório, identidade funcional n° 3281051/1; e MariSTEla alMEida dE 
SoUZa, ocupante do cargo de    assistente administrativo,  matrícula nº  
5117402/1,  para, sob a presidência do primeiro, integrarem a comissão 
de Processo administrativo visando à apuração de eventuais responsabili-
dades administrativas descritas no Processo nº 2020/492690.
art. 2º. fixar o prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data de publicação 
para a conclusão dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 722844
Portaria Nº 160/2021, de 20 de oUtUBro de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo que a empresa licitante M.S.T., Pregão Eletrônico SrP Nº 
007/2017, habilitou-se para prestar serviço ao Estado, foi vencedora do 
certame e não executou o serviço;
coNSidEraNdo o que dispõe a lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro 
de 2020, que regula o processo administrativo no âmbito da administração 
Pública do Estado Pará,
r E S o l V E:
art. 1º- designar EdEMilSoN faGUNdES BarBoSa , Técnico em Gestão 
Pública, matrícula nº 54185970/3; PaUlo ricardo dE alENcar SoUZa, 
assistente administrativo, matrícula nº 26948/1; e lUiZ EdiValdo cor-
dEiro MoNTEiro, matrícula nº 11797/1, auxiliar Técnico; para, sob a 
presidência do primeiro, constituírem comissão Especial de Procedimento 
Sancionatório visando à apuração de eventuais responsabilidades admi-
nistrativas descritas no Processo nº 2019/57130, bem como proceder ao 
exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.
art. 2º -Estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte dias) dias para a con-
clusão dos trabalhos da referida comissão, sem prejuízo da prorrogação 
prevista no § 4º do art. 111 da lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 
2020.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 722845
Portaria Nº 165/2021, de 21 de oUtUBro de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
de suas atribuições legais; e
coNSidEraNdo a Nota Técnica nº 01/2020-cJUr-SEPlad, constante do 
Processo 2020/704106, a qual determina a abertura de Processo Sanciona-
tório para apurar possíveis irregularidades e descumprimentos de cláusulas 
contratuais referentes ao contrato nº 42/2018/ concurso Público c-176;

coNSidEraNdo o Processo nº 2021/134624, por intermédio do qual a 
Secretaria adjunta de Gestão de Pessoas determina apuração de fatos 
apresentados pelo TcE/Pa;
coNSidEraNdo o que dispõe a lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro 
de 2020, que regula o processo administrativo no âmbito da administração 
Pública do Estado Pará,
r E S o l V E:
art. 1º- designar carloS BENJaMiN dE SoUZa GoNÇalVES, Técnico 
em Gestão de informática, matrícula nº 57175312/1; GEraldo MaGE-
la dE cENa dE carValHo loPES, Motorista, matrícula nº 55587237/1; 
e MoNica daS NEVES PiNTo, Técnico em Gestão Pública, matrícula nº 
54190654/2; para, sob a presidência do primeiro, constituírem comissão 
Especial de Procedimento Sancionatório visando à apuração de eventuais 
responsabilidades administrativas descritas no Processo nº 2021/134624, 
bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no 
curso dos trabalhos.
art. 2º -Estabelecer o prazo de 120 (cento e vinte dias) dias para a conclu-
são dos trabalhos da referida comissão, sem prejuízo da prorrogação pre-
vista no § 4º do art. 111 da lei Estadual nº 8.972, de 13 de janeiro de 2020.
art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
registre-se, Publique-se e cumpra-se
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 722848
Portaria Nº. 0162/2021-Gs/sePLad de 20 de oUtUBro de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo os termos dos Processos nº. 2021/1074451;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 01.11.2021, a Portaria nº. 287/2020 de 10.11.2020, 
publicada no Diário Oficial do Estado de 34.403 de 12.11.2020, que forma-
lizou a prorrogação da cessão a defensoria Pública, do servidor lUcidEl-
SoN BriTo dE alMEida, id. funcional nº 3279766/1, ocupante do cargo 
de Vigilante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETariadEESTadodEPlaNEJaMENToEadMiNiSTraÇÃo,20dEoUTU-
BrodE2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
Portaria Nº. 0163/2021-Gs/sePLad de 20 de oUtUBro de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo os termos dos Processos nº. 2021/1074451;
r E S o l V E:
rEVoGar, a contar de 01.11.2021, a PorTaria Nº 288/2020 de 
10.11.2020, publicada no Diário Oficial do Estado de 34.403 de 12.11.2020, 
que formalizou a prorrogação da cessão a defensoria Pública, do servidor 
MaNoEl aZEVEdo da SilVa, id. funcional nº 3281515/1, ocupante do 
cargo de Vigilante.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETariadEESTadodEPlaNEJaMENToEadMiNiSTraÇÃo,20dEoUTU-
BrodE2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 723071

.

.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

Portaria N° 0171-Gs/sePLad, de 27de oUtUBro de 2.021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
da competência delegada através do decreto Governamental nº. 2.163 de 
06 de abril de 2006, publicado no Diário Oficial n° 30.660 de 11/04/2006;
considerando os Termos do Processo administrativo Eletrônico nº. 
2021/1096667;
rESolVE:
Exonerar a pedido, a servidora caMila fEliX TaVarES fErrEira, Matrícu-
la nº 55588348/2, do cargo de Especialista em Educação classe i, lotada 
na Secretaria de Estado de Educação – SEdUc, a contar de 31/10/2.021, 
de acordo com o art. 59 da lei n° 5810 de 24/01/94.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dEPlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 27 de 
outubro de 2.021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 722830

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº1036/2021-daF/sePLad, de 28 de oUtUBro de 2021
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 98 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo n° 2021/1232521;
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r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MicHaEll aNGElo doS SaNToS diaS, identidade 
funcional n° 57173470/1, ocupante do cargo de Motorista, lotado na co-
ordenadoria de logística e Gestão, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no 
período de 06 de dezembro de 2021 a 04 de janeiro de 2022, referente ao 
triênio de 31/07/2015 a 30/07/2018 (1ª etapa).
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araUJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 722897

coNtrato
.

coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 26/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, nº 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01 e o SiNdicaTo doS MEdicoS do 
ESTado do Pará - SiNdMEPa, pessoa jurídica  de direito privado, sem 
fins lucrativos, regendo-se pelo Estatuto atualmente vigente, conforme 
aprovado em ata da assembleia Geral, com sede em Belém-Pa, na rua 
Boaventura da Silva n°999, Bairro: Umarizal, cEP 66.055-090, inscrita no 
cNPJ/Mf nº 05.321.021/0001-22.
oBJETo: consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, 
conforme margem consignável disponível, com fundamento nos termos do 
decreto nº 2.071/2006, com as alterações introduzidas pelos decretos nº 
1.208/2008 e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006 – SEad;
daTa da aSSiNaTUra: 28/10/2021.
ViGÊNcia: 28/10/2021 a 27/10/2023 - 24 (vinte e quatro) meses.
ordENadora: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 722975
coNtrato de coNsiGNaÇÃo Nº 25/2021
ParTES: SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 
com sede na Travessa do chaco, nº 2350, Bairro do Marco, cEP 66.093-
542, cNPJ/Mf 35.747.782/0001-01, e a aSSociaÇÃo dE dEfESa doS 
SErVidorES ciViS E MiliTarES do ESTado do Pará - adEciMPa, se-
diada na rua Jerônimo Pimentel, nº 657, Sala 02/03, Bairro do Umarizal, 
cEP: 66.055-000, Belém do Pará, sob o cNPJ/Mf nº 12.668.949/0001-43
oBJETo: consignação em folha de pagamento junto a esta Secretaria, confor-
me margem consignável disponível, com fundamento nos termos do decreto 
nº 2.071/2006, com as alterações introduzidas pelos decretos nº 1.208/2008 
e nº 2.147/2010, e na instrução Normativa nº 003/2006 – SEad;
daTa da aSSiNaTUra: 28/10/2021.
ViGÊNcia: 28/10/2021 a 27/10/2023 - 24 (vinte e quatro) meses.
ordENadora: HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.

Protocolo: 722968

.

.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica Nº 03/2021 – sePLad/daF
ParTES: GoVErNo do ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito pú-
blico interno, com sede nesta capital, no Palácio dos despachos, na av. 
dr. freitas, nº 2531, bairro Marco, cEP: 66087-812, inscrito no cNPJ nº 
05.054.861/0001-76, a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E 
adMiNiSTraÇÃo - SEPlad, órgão da administração direta do Estado, com 
sede nesta cidade de Belém, Estado do Pará, Travessa do chaco, nº 2350 - 
Marco - cEP: 66.093-542, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 35.747.782/0001-
01, e o MiNiSTÉrio PÚBlico dE coNTaS doS MUNicÍPioS do ESTa-
do do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na rua 
Magno de araújo, nº 424, bairro Telégrafo, Belém - Pa, cEP: 66113-055, 
inscrito no cNPJ/Mf sob o nº 05.018.916/0001-92.
oBJETo: dispor sobre a autorização de cessão do direito de uso, sem ônus 
financeiro, do Sistema de Processo Administrativo Eletrônico –  PAE entre 
as partes acima elencadas.
daTa da aSSiNaTUra: 26/10/2021.
ViGÊNcia: 60 (sessenta) meses a contar da data de sua assinatura.
ordENador:
HEldEr ZaHlUTH BarBalHo
Governador do Estado do Pará.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração.
Maria rEGiNa fraNco cUNHa
Procuradora Geral do Ministério Público de contas do Municípios do Estado do Pará.

Protocolo: 723076

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 1038/2021-daF/sePLad, de 29 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1096858, de 01 de outubro de 2021
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ aNTÔNio alVES rocHa, id. funcional nº 
57195084/2 e cPf nº 439.500.942-53 ocupante do cargo coordenador, 
lotado nesta Secretaria, Suprimento de fundos no valor total de r$-1.000,00 
(Hum mil reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

04.422.1500.8805 33.90.30 – Material de consumo - r$-1.000,00

o prazo para aplicação deverá ser de 30 (trinta) dias, a contar da data da 
emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 15 (quinze) dias, após o término da aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 29 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 722908
Portaria Nº 1033/2021-daF/sePLad, de 28 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06/01/2021 e as delegadas 
pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro de 2019, 
publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1236056, de 28.10.2021
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MaTHEUS MarTiNS iSMaEl, id. funcional nº 
5961063/1 e cPf nº 030.433.102-33 ocupante do cargo de Gerente, lo-
tado nesta Secretaria, Suprimento de fundos no valor total de r$-300,00 
(trezentos reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária abaixo:

04.122.1508.8240 33.90.33 – despesas com locomoção - r$ 300,00

o prazo para aplicação deverá ser de 07 (sete) dias, a contar da data da 
emissão da ordem bancária, devendo a prestação de contas ocorrer no 
prazo de 05 (cinco) dias, após o término da aplicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 723036

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1034/2021-daF/sePLad, de 28 de oUtUBro de 2021.
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145, da lei nº 5.810, de 24 de ja-
neiro de 1994; e o Processo PaE nº 2021/1222706, de 26.10.2021;
r E S o l V E:
i – autorizar os servidores EUriclES liMiTE TEiXEira, id. funcional nº 
8015473/1, ocupante do cargo de diretor, rENaTa MirElla frEiTaS GUi-
MarÃES dE SoUZa coElHo, id. funcional nº 5937269/2, ocupante do 
cargo de Secretária adjunta de recursos Especiais, a viajarem para Brasí-
lia/df, nos dias 04 e 05.11.2021, para participarem da reunião com o Se-
torial da PGE com o NdB sobre a operação de crédito do Projeto ProdEir 
Pará e com o Bid sobre as prévias para as negociações dos contratos de 
Empréstimo do Estado para projeto ProdESaN Pará, na referida cidade.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) 
diária aos servidores acima, que se deslocará conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 722808
Portaria Nº 1035/2021-daF/sePLad, de 28 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe o art. 145, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro 
de 1994;
coNSidEraNdo o Processo PaE nº 2021/1232397 de 28.10.2021
r E S o l V E:
i – autorizar a servidora PriScila roSElE dE liMa PiNHEiro, id. funcio-
nal nº 8014445/3, ocupante do cargo de assessora, lotada na Secretaria 
de Estado de Planejamento e administração, a viajar para o município de 
Santarém/PA no período de 03 a 04.11.2021, a fim de participar de visita 
técnica a Empresa GaZiN iNdÚSTria dE colcHÕES lTda que será reali-
zada no referido município, conforme solicitações de diárias.
ii – conceder, de acordo com as bases legais vigentes 1 e ½ (uma e meia) 
diárias ao servidor acima, que se deslocar conforme item i.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 722778

FÉrias
.

Portaria Nº 1026/2021-daF/sePLad, de 28 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
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considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1158979
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora JaciTa-
ra  SilVa da coNcEiÇÃo id. funcional 55948/1, ocupante do cargo de 
Técnico d, lo tada na coordenadoria de Gestão de Pessoas – cGEP/SEPlad, 
no período de 27 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1027/2021-daF/sePLad, de 28 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1175617,
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora MariS-
TEla alMEida dE SoUZa id. funcional 5117402/1, ocupante do cargo de 
assistente administrativo, lo tada na coordenadoria de Gestão de Pessoas 
– cGEP/SEPlad, no período de 16 de novembro de 2021 a 05 de dezembro 
de 2021, referente ao período aquisitivo de 13 de fevereiro de 2020 a 12 
de fevereiro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 722959
Portaria Nº 1010/2021-daF/sePLad, de 25 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de janeiro 
de 2021, publicada no doE              nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/488905,
rESolVE:
coNcEdEr 20 (vinte) dias de férias regulamentares à servidora aNa lU-
cia NaSciMENTo fEio id. funcional nº 180424/1, ocupante do cargo de 
Enfermeiro, lo tada na coordenadoria de Saúde ocupacional e Segurança 
do Trabalho – dSo/SEPlad, no período de 13 de dezembro de 2021 a 01 
de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 30 de março de 2020 
a 29 de março de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1013/2021-daF/sePLad, de 25 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,
considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021,
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/799720.
rESolVE:
coNcEdEr 18 (dezoito) dias de férias regulamentares ao servidor crY-
Valdo MoraES da VEra crUZ id. funcional 5766788/4, ocupante do 
cargo de assistente Técnico de regulação i, lo tado na coordenadoria de 
recursos Voluntários – corV/dcr/SEPlad, no período de 27 de dezembro 
de 2021 a 13 de janeiro de 2022, referente ao período aquisitivo de 01 de 
outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 25 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças
Portaria Nº 1026/2021-daF/sePLad, de 28 de oUtUBro de 2021.
a diretora de administração e finanças no uso de suas atribuições legais 
que lhe foram conferidas pela PorTaria Nº 9/2021 – ccG, de 05 de 
janeiro de 2021, publicada no doE nº 34.452 de 06 de janeiro de 2021 e 
as delegadas pela PorTaria Nº 002/2019-GS/SEPlad, de 02 de dezembro 
de 2019, publicada no doE nº 34.057, de 12 de dezembro de 2019,

considerando o que dispõe os arts. 74 a 76 da lei n° 5.810, de 24 de 
janeiro de 1994,
coNSidEraNdo, o decreto nº 1.462 de 12/04/2021, Publicado no doE nº 
34.550 de 13/04/2021.
coNSidEraNdo, ainda, os termos do Processo: 2021/1158979
rESolVE:
coNcEdEr 15 (quinze) dias de férias regulamentares à servidora JaciTa-
ra  SilVa da coNcEiÇÃo id. funcional 55948/1, ocupante do cargo de 
Técnico d, lo tada na coordenadoria de Gestão de Pessoas – cGEP/SEPlad, 
no período de 27 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, referente 
ao período aquisitivo de 01 de agosto de 2020 a 31 de julho de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 28 dE 
oUTUBro dE 2021.
SHirlEY SaNToS araÚJo
diretora de administração e finanças

Protocolo: 723113

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 0164/2021-Gs/sePLad de 20 de oUtUBro de 2021
a SEcrETária dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, no uso 
das atribuições que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 
04 de dezembro de 2019, publicado no Diário Oficial nº 34.051 de 05 de 
dezembro de 2019 e,
coNSidEraNdo os termos dos Processos administrativos Eletrônicos nº. 
2021/791129;
r E S o l V E:
Tornar sem efeito a PorTaria Nº 0087/2021-GS/SEPlad de 17 de junho 
de 2021, publicada no doE 34.642 de 16/07/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo, 20 dE 
oUTUBro dE 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração

Protocolo: 722880

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 
ciViL e PaPiLoscoPista.

coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL N° 27/2021-sePLad/PcPa, 29 de oUtUBro de 2021

reiNteGraÇÃo e reaBertUra do PraZo de recUrso 
coNtra o resULtado da ProVa discUrsiVa - sUB JUdice

a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e de-
mais disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlica a rEiNTEGraÇÃo E 
rEaBErTUra do PraZo dE rEcUrSo coNTra o rESUlTado da ProVa 
diScUrSiVa doS caNdidaToS do concurso Público no c-207, conforme 
as seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado, em cumprimento às decisões judiciais proferidas nos 
autos descritos abaixo, a reabertura do prazo de recurso contra o resultado 
da Prova discursiva dos candidatos, garantindo-lhes em caráter precário a 
participação nas demais etapas do concurso de forma sub judice:

402 - escriVÃo de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo aUtos Nº

caroline albuquerque resende Brito 4140073090 0009365-40.2021.8.16.0190
luiz fernando Nominato iglesias 4140004804 0008884-77.2021.8.16.0190

art. 2° Quanto ao resultado divulgado da Prova discursiva dos candidatos 
descritos acima, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocola-
do em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.instituto-
aocp.org.br, no período da 0h00min do dia 04/11/2021 até as 23h59min do 
dia 05/11/2021, observado o horário oficial de Brasília – DF.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 723044
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GoVerNo do estado do ParÁ
secretaria de estado de PLaNeJaMeNto e 

adMiNistraÇÃo
secretaria de estado de seGUraNÇa PÚBLica 

e deFesa sociaL
PoLÍcia ciViL do estado do ParÁ - PcPa

coNcUrso PÚBLico Para ProViMeNto de carGos de NÍVeL 
sUPerior das carreiras PoLiciais de

iNVestiGador de PoLÍcia ciViL, de escriVÃo de PoLÍcia 
ciViL e PaPiLoscoPista.

coNcUrso PÚBLico c – 207
editaL N° 28/2021-sePLad/PcPa, 29 de oUtUBro de 2021

resULtado da ProVa discUrsiVa - sUB JUdice
a SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTraÇÃo – SE-
Plad e a PolÍcia ciVil do ESTado do Pará – PcPa, no uso de suas 
atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital e demais 
disposições legais aplicáveis, TorNaM PÚBlico o rESUlTado da ProVa 
diScUrSiVa - SUB JUdicE do concurso Público no c-207, conforme as 
seguintes disposições:
art. 1° fica divulgado abaixo, em cumprimento à decisão judicial proferida 
nos autos descrito abaixo, o resultado da Prova discursiva - Sub judice:

401-  iNVestiGador de PoLÍcia ciViL
NoMe iNscriÇÃo Nota da ProVa discUrsiVa

Nubia Mesquita Souza 4130083377 8.00

art. 2° Quanto ao resultado divulgado da Prova discursiva da candidata 
descrita acima, caberá interposição de recurso, que deverá ser protocolado 
em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.institutoao-
cp.org.br, no período da 0h00min do dia 04/11/2021 até as 23h59min do 
dia 05/11/2021, observado o horário oficial de Brasília – DF.
art. 3º Este Edital entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições contrárias.
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
HaNa SaMPaio GHaSSaN
Secretária de Estado de Planejamento e administração
WalTEr rESENdE dE alMEida
delegado Geral da Polícia civil do Estado do Pará

Protocolo: 723047

.

.

INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 016/2021
Valor: r$ 281.650,00
oBJETo: Prestação de Serviços de desinstalação/reinstalação/instalação 
de central de ar condicionado.
Processo n.º  2021/1203815
Vigência: 29/10/2021 a 29/04/2022
Projeto atividade: 8338
fonte/recurso: 0261
Elemento de despesa: 339039
coNTraTada: ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SErViÇoS lTda.
cNPJ Nº. 06.028.733/0001-10
Endereço: TV. rosa lima 01, Galpão, Bairro: Mirizal, cEP 67.200-000, Ma-
rituba/Pa.
ordenador: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 722979

.

.

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

rescisÃo do coNtrato: 012/2021.
Proc: 2021/1203815
daTa: 28/10/2021
JUSTificaTiVa: Em conformidade com o art. 79, i c/c art. 78, Xii da lei 
nº 8.666/93.
coNTraTada: EMPrESa T a M coMÉrcio dE PEÇaS E SErViÇoS dE rE-
friGEraÇÃo lTda.
cNPJ: 29.044.927/0001-05
ENd: rua do fio n.º 22, lote 22, Quadra a, Bairro Nova Horizonte 2, Ma-
rituba/Pa.
ordENador rESPoNSáVEl: Bernardo albuquerque de almeida.

Protocolo: 722985

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

disPeNsa de LicitaÇÃo
eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 06/2021
daTa: 29/10/2021
ProcESSo: 2021/1203815
Valor: r$ 281.650,00
oBJETo: Prestação de Serviços de instalação/reinstalação/desinstalação 
de central de ar condicionado.

fundamento legal: arT. 24, inciso iV, da lei nº 8.666/93.
orÇaMENTo: Projeto atividade:8338-fonte:0261-Natureza de despesa: 
33.90.39
coNTraTada: EMPrESa ParafrioS rEfriGEraÇÃo coMÉrcio E SEr-
ViÇoS lTda-EPP
cNPJ:11.489.784/0001-80
ENdErEÇo: Trav. rosa lima nº 01, Bairro: Secon-Mirizal cEP 67.200-000, 
Marituba/Pa
ordenador responsável: BErNardo alBUQUErQUE dE alMEida

Protocolo: 722982

INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ

.

diÁria
.

Portaria Nº 742 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1229133 (PaE), de 27/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a viajar ao município 
de Capanema/PA, no dia 08/11/2021, a fim de transportar e acompanhar a 
instalação dos equipamentos para a sede do iGEPrEV, no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 722914
Portaria Nº 743 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1229092 (PaE), de 27/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a viajar ao município 
de Abaetetuba/PA, no dia 09/11/2021, a fim de transportar e acompanhar a 
instalação dos equipamentos para a sede do iGEPrEV, no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 722915
Portaria Nº 744 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNSidEraNdo o que dispõe os arts. 145 a 149, da lei nº. 5.810, de 24 
de janeiro de 1994; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1229327 (PaE), de 27/10/2021.
rESolVE:
i – aUToriZar o servidor alessandro de Moraes Barros, matrícula nº 
5890933/1, ocupante do cargo de Motorista/Gerente, a viajar ao município 
de Castanhal/PA, no dia 10/11/2021, a fim de transportar e acompanhar a 
instalação dos equipamentos para a sede do iGEPrEV, no referido município.
ii- coNcEdEr, de acordo com as bases legais vigentes, ½ (meia) diária ao 
servidor citado acima, que se deslocará conforme item i.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 722917

FÉrias
.

Portaria Nº 746 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
rESolVE:
i - coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias regulamentares aos servidores 
abaixo relacionados:

NoME MaTrÍcUla loTaÇÃo PErÍodo aQUiSiTiVo PErÍodo
dE GoZo

alessandro de Moraes Barros 5890933/1
 

Gerência de Suporte 
administrativo 19/07/2019 a 18/07/2020 03/01/2022 a 

01/02/2022

Késia omura de carvalho 54191081/2 coordenadoria de ca-
dastro e Habilitação 07/05/2020 a 06/05/2021 03/01/2022 a 

01/02/2022

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de outubro de 2021.
ilToN GiUSSEPP STiVal MENdES da rocHa loPES da SilVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 722983
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oUtras MatÉrias
.

citaÇÃo Por editaL
Processo: 2015/498026. Pelo presente edital ciTaMoS a senhora aGa-
Zil riBEiro Baia, cPf nº 049.426.472-15, para que compareça a este 
instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes de 
representação mediante procuração expressa e escrita, emitida conforme 
art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência Social do 
Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para providenciar comprovante de 
residência atualizado em seu nome ou caso for nome de outrem, anexar 
certificação de vínculo, como certidão de casamento ou termo assinado 
por este, e requerimento padrão, preenchido corretamente e assinado pelo 
servidor, constando informações quanto à finalidade e destinação da aver-
bação, se para fins de aposentadoria ou de averbação e se para Regime 
Geral de Previdência Social ou outro órgão (por extenso) e regime Próprio 
de Previdência Social, bem como, constando o período (dd/mm/aa) para o 
devido andamento do pedido de certidão de Tempo de contribuição – cTc, 
requerida conforme procedimento previsto no art. 102 do mesmo regula-
mento, tendo em vista a emissão de carta nº 139/2019 a qual foi recebi-
da, conforme ar anexada aos autos do processo, porém não recebemos 
resposta. informamos que o não comparecimento no prazo acarretará o 
arquivamento do processo de cTc, por falta de manifestação.
Belém, 26 de outubro de 2021.
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente - iGEPrEV

Protocolo: 722779
citaÇÃo Por editaL
Processo: 2016/500043. Pelo presente edital ciTaMoS a senhora MilE-
NE SoarES BENTES, cPf nº 212.052.052-68, para que compareça a este 
instituto, pessoalmente ou por mandatário com outorga de poderes de 
representação mediante procuração expressa e escrita, emitida conforme 
art. 16 do regulamento Geral do regime Próprio de Previdência Social do 
Estado do Pará, no prazo de 30 dias, para providenciar comprovante de 
residência atualizado em seu nome ou caso for nome de outrem, anexar 
certificação de vínculo, como certidão de casamento ou termo assinado 
por este, e requerimento padrão, preenchido corretamente e assinado pelo 
servidor, constando informações quanto à finalidade e destinação da aver-
bação, se para fins de aposentadoria ou de averbação e se para Regime 
Geral de Previdência Social ou outro órgão (por extenso) e regime Pró-
prio de Previdência Social, bem como, constando o período (dd/mm/aa), 
e declaração de Tempo de Serviço atualizada, devidamente assinada pelo 
representante do órgão/entidade de origem responsável pela emissão, 
para o devido andamento do pedido de certidão de Tempo de contribuição 
– cTc, requerida conforme procedimento previsto no art. 102 do mesmo 
regulamento, tendo em vista a emissão de carta nº 190/2019 a qual foi 
recebida, conforme ar anexada aos autos do processo, porém não recebe-
mos resposta. informamos que o não comparecimento no prazo acarretará 
o arquivamento do processo de cTc, por falta de manifestação.
Belém, 26 de outubro de 2021.
ordenador: ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente - iGEPrEV

Protocolo: 722781
instituto de Gestão Previdenciária do estado do Pará
Portaria ret re Nº 3185 de 28 de oUtUBro de 2021
diSPÕE SoBrE a rETificaÇÃo dE aTo dE rEforMa EM aTENdiMENTo 
À diliGÊNcia do TcE - ProcESSo Nº 503055/2020-TcE e ProcESSo Nº 
2021/967217-iGEPrEV.
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso de suas atribuições conferidas pela lei complementar 
Estadual nº 39 de 09.01.2002, alterações posteriores e demais dispositivos 
legais;
considerando diligência processual do Tribunal de contas do Estado do 
Pará (ofício nº 202101446/SEGEr-TcE) determinando a exclusão da par-
cela auxílio Moradia;
rESolVE:
I - Retificar a PORTARIA Nº 1272, de 24/06/2019, que reformou “ex officio” 
raiMUNdo PaiVa filHo, Mat. Mf 3375986/1, pertencente ao quadro de 
inativos da Polícia Militar do Estado do Pará, excluindo a parcela auxílio 
Moradia e a respectiva fundamentação legal, passando a constar: art. 106, 
inciso i, alínea “a” da lei nº. 5.251/1985; art. 52, inciso ii, §1º, alínea “a”, 
da lei nº. 5.251/1985; art. 48, inciso ii, da constituição Estadual alterado 
pelo art. 1º da lei nº. 8.229/2015; artigo 1º, inciso ii, do decreto nº. 
2.940/1983; art. 1°, inciso i, alínea “b”, do decreto nº. 4.490/1986; art. 
1º, item i do decreto nº. 3.266/1984; art. 1º, categoria “a” do decreto 
nº. 1.461/1981 c/c Portaria nº. 001/1999 – drH/3; art. 1º do decreto nº. 
2.696/1983; art. 20, da lei Estadual nº. 4.491/1973, com redação dada 
pelo art. 1º da lei Estadual nº. 5.231/1985; art. 1º, inciso ii do decreto 
nº. 4.439/1986; art. 99, “caput”, e §5º, da lei nº. 4.491/1973, recebendo 
os proventos mensais de r$ 35.462,22 (trinta e cinco mil, quatrocentos e 
sessenta e dois reais e vinte e dois centavos), assim constituídos:

Soldo
incorporação de representação – 80%

Gratificação de Habilitação do Policial Militar – 50%
Gratificação de Localidade Especial – 40%

indenização de Tropa – 10%
Gratificação de Risco de Vida

Gratificação de Serviço Ativo – 30%
representação por Graduação – 60%

Gratificação Tempo de Serviço Militar – 30%
adicional de inatividade c/ incidência da interiorização – 35%

                   5.825,21                                 
4.903,44 

                           2.912,60
                          2.330,08

                                    582,52
                            5.825,21

1.747,56
3.495,13
8.286,53

12.567,90
redutor constitucional

Total de Proventos
                     – 13.013,97
                        35.462,22

ii – os efeitos desta Portaria retroagirão a 17/01/2016, data em que o 
militar completou 64, limite etário de permanência na reserva remunerada, 
para oficiais superiores.
iii - os valores pagos a maior não serão objeto de restituição pelo segu-
rado, consoante jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e 
Parecer nº 044/2013-ProJUr/iGEPrEV.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
ilton Giussepp Stival Mendes da rocha lopes da Silva
Presidente
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723054

Portaria Nº 747 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – 
iGEPrEV, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Governamental 
de 29/06/2020, publicado no doE nº 34.267, de 30/06/2020.
coNsideraNdo que as servidoras listadas abaixo têm demonstrado 
empenho, dedicação e espírito de solidariedade, o que se concretiza por 
constante apresentação de propostas visando à otimização dos serviços e 
solução dos problemas, com economia de recursos materiais; 
coNsideraNdo o profissionalismo demonstrado pelas servidoras no 
cumprimento de suas funções e no atendimento ao público em geral, 
contribuindo para uma melhor prestação do serviço público; 
coNsideraNdo, por fim, o empenho e a dedicação de cada uma das 
servidoras durante o ano de 2021, o que motiva a edição deste ato; 
rESolVE: 
art. 1º eLoGiar as servidoras abaixo nominadas pelos relevantes serviços 
prestados ao instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará durante 
o ano de 2021:
i - alessandra Miranda de Macêdo Martins, matrícula n° 57175740/1;
ii - ana carolina Henriques Santalices, matrícula n° 5958170/1;
iii - Nádia Patrícia da Silva rocha, matrícula n° 5923224/3;
iV - Silvia danielly do Espírito Santo cabral, matrícula 5957194/1.
art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, quando se 
deve diligenciar a consignação deste elogio nos assentamentos funcionais 
das servidoras. 
dÊ-se ciÊNcia, reGistre-se, PUBLiQUe-se e cUMPra-se.
instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, 29 de outubro de 2021.
iLtoN GiUssePP stiVaL MeNdes da rocHa LoPes da siLVa
Presidente do instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

Protocolo: 723372

.

.

ESCOLA DE GOVERNANÇA PÚBLICA
DO ESTADO DO PARÁ

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº 319 de 29 de outubro de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará/EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei 
6.569 de 06 de agosto de 2003 e com posteriores alterações; e,
coNSidEraNdo o Processo 2021/1223825;
rESolVE:
NoMEar, a partir de 01 de Novembro de 2021, de acordo com o art. 6º, 
inciso ii, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, cYNTHia Maria Pro-
TaZio da SilVa, para o cargo em comissão de Secretário de coordenação, 
código GEP-daS-011.1 desta Escola de Governança Pública do Estado do 
Pará – EGPa.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 723233

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº. 318 de 29 de outubro de 2021.
a dirETora GEral da EScola dE GoVErNaNÇa PÚBlica do ESTado 
do Pará-EGPa, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei nº. 
6.569 de 06 de agosto de 2003, e posteriores alterações, e,
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1160259,
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rESolVE:
dESiGNar a servidora lUciaNa VaNESSa SErra MoNTEiro, matrícula 
nº. 57174425/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, 
para substituir a servidora daNiEla fUMiE YoSHiToME, matricula nº 
57211100/1, ocupante do cargo de Técnico de administração e finanças 
como membro na PorTaria Nº 274 de 29 de Setembro de 2021, publicada 
no doE nº 34.719 de 01 de outubro de 2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
EVaNilZa da crUZ MariNHo MaciEl
diretora Geral

Protocolo: 723083

secretaria de estado
da FaZeNda

.

Portaria
.

diretoria de adMiNistraÇÃo
Portaria Nº 3016 de 22 de oUtUBro de 2021
EXclUir dos efeitos da PorTaria Nº 1962 de 20/09/2021, publicada no 
doE nº 34.709 de 24/09/2021, que concedeu férias aos servidores desta 
Secretaria para o mês de NoVEMBro/2021, o nome da servidora crEUZa 
MarTiNS GoMES, id func nº 45055/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada 
na cEraT de Marabá.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3017 de 22 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora crEUZa MarTiNS Go-
MES, id func nº 45055/1, fiscal de receitas Estaduais, lotada na cEraT de 
Marabá, para serem usufruídas no período de 30/12/2021 a 28/01/2022, 
referentes ao exercício de 07/02/2020 a 06/02/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3018 de 22 de oUtUBro de 2021
iNTErroMPEr, 18 (dezoito) dias, a contar de 13/10/2021, do gozo das 
férias do servidor JoSE alBErTo BarroS MoHaNa, assistente Técnico, id 
func nº 3249140/1, lotado na cEcoMT, concedidas pela PorTaria Nº 1721 
de 17/08/2021, publicada no doE nº 34.674 de 18/08/2021, referente ao 
exercício de 17/06/2020 a 16/06/2021, as quais ficam autorizadas para 
serem usufruídas em período de gozo oportuno.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3019 de 22 de oUtUBro de 2021
aUToriZar, 09 (nove) dias de gozo de férias ao servidor Mario JorGE 
foNSEca daS NEVES, id func nº 5569958/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cEraT de Marituba, para serem usufruídas no período 
de 27/12/2021 a 04/01/2022, em virtude da interrupção das férias 
referentes ao exercício de 26/11/2017 a 25/11/2018, pela  PorTaria Nº 
1088 de 30/07/2019, publicada no doE nº 33.940 de 02/08/2019.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3020 de 22 de oUtUBro de 2021
aUToriZar o afastamento do servidor STElio oliVEira dE MoraES 
rEGo, id func nº 5052653/2, Técnico, lotado na ouvidoria fazendária, 
no período de 12/10/2021 a 19/10/2021, 08 (oito) dias, decorrentes do 
falecimento de seu genitor, sem prejuízo de sua remuneração.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3021 de 22 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor Nilo EMaNoEl rEN-
dEiro dE NoroNHa, id func nº 5570212/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cEEaT de Grandes contribuintes, para serem usufru-
ídas no período de 01/12/2021 a 30/12/2021, referentes ao exercício de 
26/11/2020 a 25/11/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3022 de 22 de oUtUBro de 2021
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias ao servidor liNo 
MaHMUd daNTaS, id func nº 54187776/1, auditor fiscal de receitas 
Estaduais, lotado na cEraT de Marituba, para serem usufruídas no período 
de 20/12/2021 a 18/01/2022, em virtude da interrupção das férias 
referentes ao exercício de 24/09/2019 a 23/09/2020, pela  PorTaria Nº 
871 de 18/05/2021, publicada no doE nº 34.594 de 25/05/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3023 de 22 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora roSaNa ricHa SalaME, 
id func nº 28797/1, Técnico c, lotada na célula de captação de recursos 
e controle da divida, para serem usufruídas no período de 07/10/2021 a 
05/11/2021, referentes ao exercício de 12/07/2020 a 11/07/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

Portaria Nº 3024 de 22 de oUtUBro de 2021
aUToriZar, 29 (vinte e nove) dias de gozo de férias à servidora fErNaNda 
BarroS dE oliVEira, id func nº 5914883/1, fiscal de receitas Estaduais, 
lotada na Julgadoria de Primeira instância, para serem usufruídas no 
período de 18/10/2021 a 15/11/2021, em virtude da interrupção das férias 
referentes ao exercício de 29/07/2019 a 28/07/2020, pela  PorTaria Nº 
034 de 11/01/2021, publicada no doE nº 34.466 de 20/01/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração,em exercício
Portaria Nº 3025 de 22 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, à servidora MilENE liMa SoUZa 
GoNÇalVES, id func nº 5144361/1, assistente administrativo, lotada na 
ouvidoria fazendária, para serem usufruídas no período de 26/11/2021 a 
25/12/2021, referentes ao exercício de 01/08/2019 a 31/07/2020.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício
Portaria Nº 3026 de 22 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr, 30 (trinta) dias de férias, ao servidor PaUlo cESar dE Mo-
raES liMa, id func nº 54191945/1, auditor fiscal de receitas Estadu-
ais, lotado na cEraT de castanhal, para serem usufruídas no período 
de 03/11/2021 a 02/12/2021, referentes ao exercício de 23/09/2020 a 
22/09/2021.
aNidio MoUTiNHo
diretor de administração, em exercício

errata
solicitada no processo nº 2021/1226497
Portaria Nº 1997 de 27/09/2021, PUBLicada No doe Nº 34.715 
de 29/06/2021.
SErVidor fErNaNdo da SilVa fErrEira JUNior
oNde se LÊ: PErÍodo dE GoZo 06/12/2021 a 04/01/2022
Leia-se: PErÍodo dE GoZo 13/12/2021 a 11/01/2022.

errata
de ordem,
Portaria Nº 708 de 06/10/2021, publicada no doe nº 34.737 de 
18/10/2021.
servidor lUciValdo diaS SoUZa
onde se lê: período de 01/10/2021 a 29/11/2021
Leia-se: período de 03/11/2021 a 01/01/2022.

Protocolo: 723019

.

.

coNtrato
.

coNtrato: 110/2021/seFa.
Modalidade: Pregão Eletrônico SEfa n° 005/2020
Manifestação Jurídica: Manifestação nº 456/2021/coNJUr
objeto: presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa jurí-
dica especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva  e 
corretiva e de desinstalação/reinstalação de aparelhos de ar condicionado 
nas dependências prediais da SEfa, na Mesorregião de Belém, discrimina-
das no Anexo Único deste Contrato, em conformidade com as especifica-
ções, qualidades e eficiência e de condições gerais estabelecidas no Termo 
de referencia – anexo i do Edital do Pregão Eletrônico SrP/dGl/SEPlad 
Nº 005/2020.
data da assinatura: 27/10/2021
Vigência: 27/10/2021 a 26/10/2022.
Valor Total anual: r$ 234.216,80
orçamento: 17101.04.122.1297.8338
Natureza da despesa: 33.90.30
fonte de recurso: 0101- recursos ordinários
contratada: TaMcoMÉrciodE  PEÇaS  E  SErViÇoS  dE  rEfriGEraÇÃo  
lTda-EPP, com sede narua do fio, quadra – a, Bairro: Novo Horizonte 2, 
cEP: 67.200-000 - 
MariTUBa – Pa, foNE: (91) 32561120/984994442/993695218 e-
mail: tamrefrigeracao@hotmail.com/tamrefrigeracao.ltda@gmail.com, 
inscrita no cNPJ: 29.044.927/0001-05
ordenador: aNÍdio MoUTiNHo da coNcEiÇÃo.

Protocolo: 723178
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aPostiLaMeNto
.

secretaria de estado da FaZeNda
escoLa FaZeNdÁria

ii congresso de Gestão fazendária - o Servidor fazendário e seu papel no 
trabalho colaborativo
editaL GaB/seFa Nº 001/2021, de 29 de oUtUBro de 2021 - 
ProJeto Boas PrÁticas FaZeNdÁrias
1. aPreseNtaÇÃo e oBJetiVos
• O Projeto “BOAS PRÁTICAS FAZENDÁRIAS”, constitui-se em um dese-
nho de incentivo e reconhecimento das diferentes frentes de inovação no 
cotidiano de trabalho da SEfa/Pa, possibilitando a valorização e engaja-
mento dos servidores nas metas da Secretaria, nas melhorias das rotinas 
de trabalho, no bem-estar dos servidores fazendários em diferentes pers-
pectivas, e principalmente, na melhoria contínua dos serviços entregues à 
sociedade paraense. as ações selecionadas serão apresentadas nos dias 18 
e 19 de novembro de 2021, durante o ii congresso de Gestão fazendária.
• O II Congresso de Gestão Fazendária, ocorre bienalmente, e objetiva 
oportunizar a integração institucional, no âmbito da Governança Pública, 
para melhoria contínua dos resultados e missão da Secretaria de Estado da 
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fazenda do Pará (SEfa/Pa), e ainda, busca congregar gestores de todos 
os níveis hierárquicos e servidores representantes, no âmbito da gestão 
fazendária a reflexão sobre o trabalho colaborativo e conexões inovadoras.
1.3 o projeto “BoaS PráTicaS faZENdáriaS”, nasce a partir das deman-
das do i congresso, em 2019, quando os servidores apresentaram como 
demanda o reconhecimento de práticas colaborativas em todos os municí-
pios do Pará, de atuação do fisco. Com isso, pretende-se valorizar práticas 
laborais implementadas entre 2020 e 2021, e ainda, ideias de projeto pla-
nejadas para o próximo ano.
2. PÚBLico-aLVo
2.1 Gestores fazendários e dois (02) servidores representantes por Uni-
dade da SEfa/Pa, intitulados de “delegados”, sendo um (01) do Grupo da 
carreira de administração Tributária (caT) e um (01) do Grupo adminis-
trativo.
3. ForMa de ParticiPaÇÃo
3.1 cada unidade seleciona em reuniões e espaços interativos, até duas 
ações realizadas ou a ser realizada em 2022.
3.2 cada ação, de boas práticas, selecionada é vinculada a um Banner.
3.3 É considerado boas práticas as ações implementadas (ou a implemen-
tar em 2022) pela unidade organizacional fazendária de maneira proativa, 
explicando no Banner, o objetivo da ação, como foi (ou será) aplicada na or-
ganização, ou seja,a memória visual (ou dados sobre resultados esperados).
3.4 Pode-se tratar de ações do grupo caT ou do Grupo administrativo, ou 
uma ação articula entre o setor, ou ainda, entre o setor com outros seto-
res/unidades.
3.5 É obrigatória a apresentação dos trabalhos pelos representantes, inti-
tulados de “delegados”, ambos apresentam uma ou duas ações submetidas 
neste edital.
3.6  a seleção dos “delegados” deve ser realizada de forma participativa, 
assim como a ação apresentada, considerando o envolvimento do servidor 
na ação e/ou na articulação da mesma.
4. aPreseNtaÇÃo e LiNHas de traBaLHo
4.1 a apresentação será em formato de Banner impresso. deve seguir o 
modelo (template) disponível no site da Escola Fazendária (EFAZ) – link: 
http://efaz.sefa.pa.gov.br/documentos/. Quanto à confecção do banner, 
ele deverá ser apresentado no padrão/tamanho: 1,20 x90 m; fonte: mí-
nimo 28; Título, nome dos autores, nome da Unidade fazendária e linha 
relacionada, conforme abaixo:
Linha 1 - Prática na linha da Gestão Fazendária e transparência fiscal
linha 2 – Gestão de Pessoas e práticas de bem-estar
linha 3 – Sistemas e Tecnologias da informação
Linha 4 – cidadania fiscal
linha 5 – administração Tributária e contencioso fiscal
linhas 6 - cadastro e obrigação Tributária
linha 7 – fiscalização e inteligência fiscal
linha 8 - Serviços ao contribuinte
linha 9 – administração financeira e Gastos Públicos
linha 10 – Trabalho em parcerias com agentes externos a SEfa
linha 11 – ações voltadas ao funcionamento das unidades fazendárias.
5. croNoGraMa

atividades datas
lançamento do Edital do Projeto “BoaS PráTicaS faZENdáriaS” 29/10/2021

Webinar de lançamento e orientações.
a ser enviado o convite por e-mail. 04/11/2021 às 9h

reunião Setorial - para debate sobre a seleção das ações e dos delegados 
(administrativo e caT) até o dia 05/11

Envio dos nomes dos delegados e do Título da ação (ações) selecionadas, para 
o e-mail: efaz-capacitacao@sefa.pa.gov.br até o dia 05/11

Envio dos planos de viagem dos delegados até o dia 08/11
divulgação da lista de delegados e banner por Unidade no site da EfaZ 08/11

Entrega do Banner impresso para organização da apresentação (no momento 
do credenciamento) 18/11

rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 723251
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sUPriMeNto de FUNdo
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Portaria Nº3064, 29 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2021/1173255-rESolVE:
coNcEdEr a servidora Maria lEida rodriGUES PiMENTEl, cargo as-
sistente administrativo, Matricula n°86320-01, portadora do cPf nº 
158.481.082-34, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00(Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-
GUrUPi, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.

a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração em Exercício
Portaria Nº3065, 29 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando o processo nº 2021/1213370- rESolVE:
coNcEdEr o servidor, roBErTo MoTa BraNdÃo JUNior, cargo fis-
cal de receitas Estaduais, Matricula nº5914798/1, portador do cPf nº 
929.078.577-20, Suprimento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 
(Quatro Mil Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-i-
TiNGa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício.
Portaria Nº3066, 29 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 
de 01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2021/1208462-  
rESolVE:
coNcEdEr a servidora EdNa coNSTÂNcia GoMES da rocHa ESTácio, 
cargo datilógrafo, matricula nº50202/1, portadora do cPf nº 117.274.382-
72, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (Mil e Setecentos 
Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: r$ 1.000,00 (Mil reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: r$ 700,00 (Sete-
centos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-Pa-
raGoMiNaS, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente 
ao mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em 
até 30 (Trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em Exercício
Portaria Nº 3067, 29  de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021, considerando o processo nº 2021/- 1218950
rESolVE:
coNcEdEr a servidora SilVia Maria PriNTES GoMES da SilVEira, 
assistente administrativo, Matricula nº 514437002, portador do cPf nº 
268.613.052-00, Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (Mil 
e Setecentos Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.400,00 (Mil e Quatrocentos reais)
33.90.39 - SErViÇo dE TErcEiro PESSoa JUrÍdica: 300,00 Trezentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados destinam-se as despesas da cEraT-BrE-
VES, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao mês 
de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados  em até 30 
(trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em Exercício

Protocolo: 722980
Portaria Nº 3070, 29 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2021/1220759-rESolVE:
coNcEdEr a servidora iZaNETE loPES da SilVa, cargo assistente ad-
ministrativo, Matricula nº5149487/1, portador do cPf nº215.563.002-63, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (Mil e Setecentos 
Reais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 1.400,00 (Mil e Quatrocentos reais)
33.90.39- o.S.T.P.JUrÍdica: 300,00 (Trezentos reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-Ma-
riTUBa, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em exercício
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Portaria Nº 3071, 29 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021, e considerando o processo nº 2021/1223046-rESolVE:
coNcEdEr a servidora lUZia TÂNia MoTa BErNardES, cargo Gerente de 
administração, Matricula nº 0334060002, portador do cPf nº19446209234, 
Suprimento de fundos no valor total de r$ 1.700,00 (Mil e Setecentos re-
ais), o qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo:500,00 (Quinhentos reais)
33.90.39 - oUTroS SErViÇoS dE TErcEiroS PESSoa JUrÍdica: 
1.100,00 (Mil e cem reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEraT-SaN-
TarÉM, não subordinada ao processo normal de aplicação, referente ao 
mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deverão ser aplicados em até 
30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor de administração, em Exercício
Portaria Nº3072, 29 de oUtUBro de 2021
o dirETor dE adMiNiSTraÇÃo da SEcrETaria dE ESTado da faZENda, 
no uso de suas atribuições que lhe foram delegadas pela PorTaria Nº 
061 de 29/01/2021, publicada no Diário Oficial do Estado n° 34.477 de 
01/02/2021 e, considerando ainda o processo nº 2021/1222592-rESolVE:
coNcEdEr a servidora MarGarETE GoMES NEVES, assistente adminis-
trativo, Matricula nº3247805/1, portadora do cPf nº189.943.422-49, Su-
primento de fundos no valor total de r$ 4.000,00 (Quatro Mil reais), o 
qual deverá observar a classificação orçamentária:
17101.04.123.1508.8251 - GESTÃo faZENdária
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo: 4.000,00 (Quatro Mil reais)
foNTE dE rEcUrSoS: 0101 - rEcUrSoS ordiNárioS
os recursos acima mencionados, destinam-se as despesas da cEcoMT-
MErcadoriaS EM TrÂNSiTo, não subordinada ao processo normal de 
aplicação, referente ao mês de NoVEMBro do exercício corrente, e deve-
rão ser aplicados em até 30 (trinta) dias a contar da data do recebimento.
a prestação de contas deverá ser até o 5º (quinto) dia útil após o período 
de aplicação.
anidio Moutinho da conceição
diretor administrativo, em exercício

Protocolo: 723099
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diÁria
.

o diretor de adMiNistraÇÃo da secretaria de estado da 
FaZeNda, no uso de suas atribuições e, considerando o disposto no art.1, 
inciso iii, alínea “f” da Portaria Sefa no 451, de 13 de fevereiro de 2019,pu-
blicada no Diário Oficial do Estado no 33.804 de 14 de Fevereiro de 2019.
anidio Moutinho 
diretor  de administração, em exercício
Portaria Nº 3035 de 29 de outubro de 2021 autorizar 1 e 1/2  di-
árias ao servidor caio aUGUSTo GiBErToNi GoMES, nº 0591474501, 
aUdiTor -a, coordENaÇÃo EXEc. ESPEcial dE adM.TriB. dE Micro 
E PEQ.EMPrESaS, objetivo de promover ação de autorregularização das 
MPE. disseminação de práticas na cEraT (utilização das consultas e rela-
tórios de dados relativos às mpe) no período de 29.10.2021 à 30.10.2021, 
no trecho Belém - Marabá - Belém.
Portaria Nº 3060 de 29 de outubro de 2021 autorizar 1 e 1/2  di-
árias ao servidor BENEdiTo dE MElo VEra crUZ, nº 0505269602, Mo-
ToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do  
ITINGA, objetivo de conduzir viatura oficial, no período de 28.10.2021 à 
29.10.2021, no trecho dom Eliseu - Belém - dom Eliseu.
Portaria Nº 3068 de 29 de outubro de 2021 autorizar 15 e 
1/2  diárias ao servidor aBElardo MarQUES PiNHEiro dE aSSiS, nº 
0514946001, MoToriSTa, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria 
EM TRANS. DO  ITINGA, objetivo de conduzir veículo oficial na CECOMT 
araGUaia, no período de 01.11.2021 à 16.11.2021, no trecho dom Eliseu 
- conceição do araguaia - dom Eliseu.
Portaria Nº 3069 de 29 de outubro de 2021 autorizar 13 e 1/2  
diárias ao servidor cElSo caSTro GoMES, nº 0048963801, ProfESSor 
ad-4, coord. EXEc. dE coNTrolE MErcadoria EM TraNS. do GUrU-
Pi, objetivo de desenvolver atividade  administrativa na cEcoMT iTiNGa, 
no período de 03.11.2021 à 16.11.2021, no trecho Gurupi - dom Eliseu 
- Gurupi.
Portaria Nº  3000 de 21 de outubro de 2021 autorizar 1 e 1/2  
diárias a servidora lUcia dE faTiMa BoZi, nº 0510624901, fiScal-c, 
UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.TrÂNSiTo da GraNdE 
BELÉM, objetivo de desenvolver atividade de fiscalização itinerante na uni-
dade, no período de 03.11.2021 à 04.11.2021, no trecho Belém - Tucurui 
-  Goianésia - Belém.
Portaria Nº 3002 de 21 de outubro de 2021 autorizar 1 e 1/2  diá-
rias ao servidor MaUro cElSo BaTiSTa da SilVa, nº 0512835801, fiS-
cal-c, coordENaÇÃo EXEcUTiVa dE coNTrolE dE MErcadoriaS EM 
TRÂNSITO, objetivo de desenvolver atividade de fiscalização itinerante na 
unidade, no período de 03.11.2021  à  04.11.2021, no trecho Belém - Tu-
curui - Goianesia - Belém.

Portaria Nº 3001 de 21 de outubro de 2021 autorizar 1 e 1/2  di-
árias ao servidor EdEValdo BarroSo ESTUMaNo, nº 0520873401, Mo-
ToriSTa, UNidadE dE EXEcUÇÃo dE coNTrolE dE MErc.TrÂNSiTo da 
GRANDE BELÉM, objetivo de conduzir veículo oficial transportando servi-
dores, no período de 03.11.2021 à 04.11.2021, no trecho Belém - Tucurui 
- Goianésia - Belém.
Portaria Nº 3051 de 27 de outubro de 2021 autorizar 2 e 1/2  diá-
rias ao servidor frEdErico do NaSciMENTo PaiVa, nº 0512890001, ocu-
pante do cargo de fiScal -c, dirEToria dE arrEcadaÇÃo E iNforMa-
ÇÕES faZENdáriaS, objetivo de realizar visita técnica a empresa GaZiN 
iNdÚSTria dE colcHÕES lTda, no período de 03.11.2021 à 05.11.2021, 
no trecho Belém - Santarém - Belém.

Protocolo: 722927
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Processo (Pae) Nº: 2021/941039
iMPUGNaNte: PreFeitUra MUNiciPaL de ParaUaPeBas
assUNto: recUrso coNtra decisÃo de JULGaMeNto de 
iMPUGNaÇÃo dos ÍNdices ProVisÓrios PUBLicados No 

decreto Nº 1760/2021.
do Pedido:

Município de Parauapebas, representado pela Procuradora do Município 
QUÉSia SiNEY GoNÇalVES lUSToSa, Matrícula nº 661 - PorTaria Nº 174, 
inconformado com os termos da decisão proferida pela ilustre Presidente 
do GT cota Parte, que julgou improcedente a impugnação apresentada pela 
ora recorrente (ofício nº 285/2021 e Protocolo Eletrônico de recebimento 
na SEfa nº 2021/849476), em conformidade com o disposto no art. 
6º, ii do decreto nº 2.057/1993, interpôs rEcUrSo adMiNiSTraTiVo 
requerendo, ao final:
1 - Sejam considerados os valores de faturamento apresentados pela ValE 
S.a., segundo suas próprias demonstrações financeiras e relatório anual 
de lavra de 2019 e 2020, observando-se o disposto no decreto nº 4.478, 
art. 3º iii e art. 5º, V e a elaboração de cálculos considerando somente as 
despesas de custo de lavra dos RAL 2019 - fls. 54-55 (Anexo 02) e RAL - 
2020 - fls. 43 (anexo 03), conforme demonstrativo de cálculo apresentado 
pelo Município;
2 - Seja recalculado o índice provisório e considerados, tão somente, as 
saídas e entradas de mercadorias e serviços para o cálculo do valor adicio-
nado definidos na Lei Complementar nº 63/1990, Art. 3º, § 1º, I, pois não 
seria possível ignorá-las ou violá-las;
3 - Se forem mantidos os índices provisórios estabelecidos no decreto nº 
1.760/2021, sejam informados ao MUNicÍPio dE ParaUaPEBaS, quais os 
custos apropriados citados no anexo Vii da diEf e quais as informações 
foram levadas em consideração para o cálculo de sua cota parte do icMS;
4 - Em cumprimento ao art. 3º, § 5º, da lei complementar n° 63/1990, 
seja informado ao município de Parauapebas todos os valores correspon-
dentes de cada contribuinte, das saídas e entradas de mercadorias e servi-
ços, correspondente aos exercícios de 2019 e 2020, que serviram de base 
para o cálculo do valor adicionado de 2022.
dESiSÃo:
1 –Quanto ao item 1, o decreto n° 4.478/2001 não sofreu nenhuma al-
teração relativamente ao valor da saída a ser computada no cálculo do 
valor adicionado, que continua sendo o mesmo, ou seja, aquele declara-
do na DIEF, o que foi ratificado pela publicação da Instrução Normativa 
nº 16/2021. cabe destacar que as demonstrações financeiras e relatório 
anual de lavra não são documentos previstos na legislação vigente para o 
cálculo do valor adicionado;
2 – Sobre a solicitação do item 2, há de se esclarecer que, conforme metodo-
logia descrita na iN 016/2021, não há como considerar tão somente as saídas 
e as entradas declaradas em diEf, visto que deve-se valorar o custo do miné-
rio extraído do solo, o qual não é declarado em diEf em razão da não emissão 
de documentos fiscais de entradas dessas substâncias minerais.
3 – Sobre o item 3, segue abaixo demonstrativo do custo dos produtos ven-
didos relativo a substância minério de ferro, referente ao período de 2020:

deMoNstratiVo do cUsto de ProdUÇÃo
iteM descriÇÃo dos cUstos 2020

1 Material aplicado na produção r$                   2.173.296.196,74
2 Mão de obra direta r$                      540.444.057,05
3 Mão de obra indireta r$                      378.445.677,43
4 custo com transporte na mina r$                   1.747.034.330,20
5 depreciação r$                   1.832.795.302,00
6 amortização r$                          2.072.164,00
7 Exaustão r$                      110.194.535,00
8 cfEM r$                   1.509.968.332,28
9 TfrM r$                      273.373.368,52
10 Estocagem r$                      114.888.978,25
11 Expedição r$                      159.427.264,71
12 Transporte próprio para entrega ao comprador r$                   1.348.904.083,65
13 Transporte contratado c/ 3º para entrega ao comprador r$                                                 -  
14 custos portuários r$                      666.984.221,71

ToTal  r$                10.857.828.511,54 
   

deMoNstratiVo do cUsto dos ProdUtos VeNdidos
1 Total do custo de produção r$                 10.857.828.511,54
2 Mão de obra direta r$                       540.444.057,05
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3 Mão de obra indireta r$                       378.445.677,43
4 = (1-2-3) cUSTo a aProPriar r$                   9.938.938.777,06 

5 Qtde de toneladas produzidas r$                            109.123.167
6 = (4/5) custo unitário de produção r$                                        91,08

7 Qtde de toneladas vendidas/transferidas r$                           109.469.449
8 = (6x7) custo dos produtos vendidos/transferidos r$                  9.970.478.159,35 

4 - Quanto ao item 4, registro que, de acordo com orientação exarada no 
Parecer PGE Nº 639/2021, e em cumprimento ao disposto no § 5º do art. 
3º da lei complementar Nº 63/90 e no § 6º do art. 3º da lei Estadual Nº 
5.645/91, os relatórios com as informações utilizadas pelo Estado do Pará 
para cálculo do valor adicionado do Município de Parauapebas, referentes 
ao ano de 2020, foram extraídos e disponibilizados ao Município, conforme 
e-mail encaminhado para o endereço pmp@parauapebas.pa.gov.br no dia 
21/09/2021, podendo ter cópias físicas extraídas na sede da SEfa pelo 
Prefeito, pelo Procurador do Município (acompanhado de instrumento pú-
blico de nomeação) ou por representante legal (habilitado por procuração 
pública autenticada em cartório), mediante assinatura de recibo no qual assu-
me expressamente a responsabilidade pela preservação do sigilo fiscal.
isto posto, mantenho a decisão proferida em primeiro grau.
Belém, 21 de agosto de 2021
Publique-se
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 722863
atos do triBUNaL adMiNistratiVo de recUrsos 

FaZeNdÁrios-tarF
aNÚNcio de PaUta Para JULGaMeNto

a Secretaria Geral torna públicas as datas de julgamento dos recursos 
abaixo, a ocorrer por meio de videoconferência, conforme instrução Nor-
mativa SEfa n. 004/2021, de 16/03/2021, na sala de sessões do Tribunal, 
sito em Belém, na av. Gentil Bittencourt, 2566, 3º andar, entre Trav. cas-
telo Branco e av. José Bonifácio:
PriMeira cÂMara PerMaNeNte de JULGaMeNto
Em 08/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19074, aiNf nº 
372019510000473-9, contribuinte BMc MaQUiNaS, EQUiPaMENToS PE-
SadoS, ENGENHaria E locaÇÕES lTda, insc. Estadual nº. 15526686-1.
Em 08/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18908, aiNf nº 
092019510000328-6, contribuinte MUlTiMiX diSTriBUidora dE ProdU-
ToS dE liMPEZa lTda, insc. Estadual nº. 15237783-2.
Em 08/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19005, aiNf nº 
372018510000096-5, contribuinte BMc MaQUiNaS, EQUiPaMENToS PESa-
doS, ENGENHaria E locaÇÕES lTda, insc. Estadual nº. 15526686-1,ad-
vogado: rodriGo aNdrÉS Garrido MoTTa, oaB/SP-161563.
Em 08/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 19007, aiNf nº 
372018510000098-1, contribuinte BMc MaQUiNaS, EQUiPaMENToS PESa-
doS, ENGENHaria E locaÇÕES lTda, insc. Estadual nº. 15526686-1,ad-
vogado: rodriGo aNdrÉS Garrido MoTTa, oaB/SP-161563.
Em 08/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18884, ProcES-
So nº 252020730000800-0 (SiMPlES NacioNal), contribuinte S & d co-
MÉrcio dE aliMENToS E BEBidaS lTda, insc. Estadual nº. 15257128-0, 
advogado: JoSÉ Maria coElHo da PaZ filHo, oaB/Pa-8.976.
Em 08/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18885, ProcES-
So nº 252020730000803-4 (SiMPlES NacioNal), contribuinte ParQUE 
food aliMENToS E BEBidaS lTda, insc. Estadual nº. 15368344-9, advo-
gado: JoSÉ Maria coElHo da PaZ filHo, oaB/Pa-8.976.
Em 10/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE ofÍcio n.º 15417, aiNf nº 
032013510000503-8, contribuinte M. raNGEl VilEla & cia lTda, insc. 
Estadual nº. 15224161-2.
Em 10/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 19068, aiNf nº 
032017510000473-1, contribuinte laTicÍNioS forTalEZa iNdUSTria E 
coMÉrcio lTda, insc. Estadual nº. 15268122-1.
Em 10/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18576, aiNf nº 
172020510000021-6, contribuinte cia SUlaMEricaNa dE TaBacoS, 
cNPJ nº. 01.301.517/0001-83, advogado: WESlEY rodriGo MaNZUTTi, 
oaB/rJ-172492.
Em 10/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18578, aiNf nº 
172020510000050-0, contribuinte cia SUlaMEricaNa dE TaBacoS, 
cNPJ nº. 01.301.517/0001-83, advogado: WESlEY rodriGo MaNZUTTi, 
oaB/rJ-172492.
Em 10/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo VolUNTário n.º 18603, Pro-
cESSo nº 252019730000617-0 (SiMPlES NacioNal), contribuinte caSa 
forTE coMÉrcio dE MaTErial dE coNSTrUÇÃo EirEl , insc. Estadual 
nº. 15442156-1.
triBUNaL PLeNo
Em 05/11/2021, às 09:30h, rEcUrSo dE rEViSÃo n.º 5859, aiNf nº 
032014510001477-8, contribuinte ParaNorTE MaTEriaiS Para coNS-
TrUÇÕES lTda , insc. Estadual nº. 15189132-0.

Protocolo: 723155
Portarias de iseNÇÃo de icMs – cat

Portaria n.º202101001231 de 29/10/2021 - 
Proc n.º 002021730007016/seFa
Motivo: conceder a isenção do icMS para Taxista.
Base legal: convênio icMS n.º 38, de 06 de julho de 2001 e do artigo 71 
do anexo ii do ricMS-Pa (aprovado pelo decreto n.º 4676/01)
interessado: Maria Marinalva araujo lima – cPf: 735.066.052-91
Marca: cHEV/SPiN 18l aT PrEMiEr Tipo: Pas/automóvel

Portarias de iseNÇÃo de iPVa – cat
Portaria n.º202104005698, de 29/10/2021 - 
Proc n.º 2021730006893/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: Marcos Paulo dias – cPf: 047.796.492-34
Marca/Tipo/chassi
VW/T croSS Hl TSi aE/Pas/automovel/9BWBJ6Bf4N4006920
Portaria n.º202104005700, de 29/10/2021 - 
Proc n.º 2021730007050/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: leidivan Modesto de castro – cPf: 713.264.052-68
Marca/Tipo/chassi
cHEV/oNiX PlUS 10TaT lT1/Pas/automovel/9BGEB69H0MG115636
Portaria n.º202104005702, de 29/10/2021 - 
Proc n.º 42021730004715/seFa
Motivo: conceder a isenção do iPVa ao veículo para o ano de 2021
Base legal: art.3º inc. Viii da lei 6.017/96, alterada pela lei 6427/01
interessado: odair Jose dos Santos oliveira – cPf: 883.156.572-91
Marca/Tipo/chassi
cHEV/PriSMa 1.4MT lTZ/Pas/automovel/9BGKT69l0fG279942

Protocolo: 723073
Processo Nº: 2021/1211397
recorreNte: MUNicÍPio de saNta Maria das Barreiras
assUNto: recUrso coNtra decisÃo de JULGaMeNto de 
iMPUGNaÇÃo dos ÍNdices ProVisÓrios PUBLicados No 
decreto Nº 1760/2021
do Pedido:
Município de Santa Maria das Barreiras, por meio de procuradora habilita-
da, TaTiaNE SUElY doS SaNToS BriTo, recorre da decisão do julgamento 
da impugnação proferida pela Presidente do Grupo cota Parte relativo aos 
índices provisórios publicados para vigência no ano 2022, nos seguintes 
termos e itens:
1 – O recorrente requer fiscalização e solicitação da DIEFs retificadoras do 
ano de 2020 junto à empresa Trc Pará aGroflorESTal lTda. (i.E. nº 
15.306.656-3) e seu computo para o VA e índice definitivo em tela;
2 – Requer fiscalização e solicitação das DIEFs retificadoras do ano de 
2020, junto aos contribuintes e seu computo para o VA e índice definitivo 
em tela, conforme demonstrativo abaixo:

iteM iNscriÇÃo estadUaL eMPresa
1 155640976 SUPEr. MEdrado lTda
2 151063460 aUTo PoSTo flor NorTE lTda
3 156192950 rodo PoSTo ProdUcao lTda
4 154221350 coMErcio E TraNSPorTE dE coMBUSTiVEiS aldEia do VallE lTda
5 156259460 NorTE.NET TElEcoMUNicacoES lTda
6 156244853 iMPErio coMErcio VarEJiSTa dE HorTifrUTiGraNJEiroS EirEli
7 153700467 aUTo PoSTo aGroVila EirEli
8 152543341 coMErcio E TraNSPorTE dE coMBUSTiVEiS aldEia do VallE lTda
9 152598677 SaNTa Maria coM. dE Prod. aGroPEcUarioS lTda
10 154370568 J l aGroNEGocioS EirEli
11 155157906 aGroPEcUaria caTaraTaS lTda.
12 153066555 Trc Para aGroflorESTal lTda
13 155637100 coSTa E carValHo SUPErMErcado lTda
14 152295976 cSM aGroPEcUaria lTda
15 154547409 aGroPEcUaria caTaraTaS lTda.
16 153179325 aUTo PoSTo MTH EirEli
17 152807225 aGroSB aGroPEcUaria S.a.
18 156274922 faZENda araGUaia aGroPEcUaria lTda
19 152344985 aGro UNioNE lTda
20 150744803 EQUaTorial Para diSTriBUidora dE ENErGia S.a.
21 156064103 Elo aGroNEGocioS E ParTiciPacoES lTda
22 153443642 cSM aGroPEcUaria lTda
23 155990187 ViToria florESTa BraSil lTda.
24 155971085 MiNiMErcado EcoNoMico EirEli

MaNiFestaÇÃo:
Município de SaNTa Maria daS BarrEiraS, por meio de procuradora ha-
bilitada, Tatiane Suely dos Santos Brito, crc/Pa nº 010584-0, recorre con-
tra os termos da decisão proferida pela Presidente do GT cota Parte, que 
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente.
de início, cumpre assinalar que todos os documentos/declarações que 
apresentaram indícios de irregularidade foram excluídos da apuração e 
remetidos à coordenação competente para realização dos procedimen-
tos cabíveis para que, sendo sanada a questão em tempo hábil, o docu-
mento/declaração seja aproveitado no cálculo do Valor adicionado, tudo 
em conformidade com o art. 10, parágrafo único, do decreto Estadual nº 
4.478/2001.
1 – Quanto ao item 1, deve-se esclarecer que a empresa Trc Para aGro-
florESTal lTda. – iE 15306656-3 está ativa e gerou Va no valor de r$ 
306.446,15 para o ano de 2020. os valores registrados nas declarações 
estão compatíveis com os documentos fiscais emitidos, não havendo decla-
rações retificadoras a serem processadas.
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2 – Quanto ao item 2, tem-se que o Município recorrente não apresentou 
nenhum documento que demonstrasse, ao menos, indício de irregularida-
de nas declarações e/ou documentos de nenhuma empresa situada em seu 
território. Deste modo, indefiro o requerimento de fiscalização e solicitação 
das DIEFs retificadoras dos contribuintes elencados. Registro ainda que, 
das empresas relacionadas no quadro, nenhuma retificou suas declarações 
do ano de 2020 após o cálculo dos índices provisórios, portanto, não há 
declarações retificadoras a serem processadas. Ademais, 32 empresas do 
simples nacional que apresentaram suas declarações, normais ou retifica-
doras, tiveram seus dados reprocessados, o que resultou em um incremen-
to de r$ 409.159,27 em Valor adicionado para o Município.
isto posto, nego provimento ao recurso e mantenho a decisão proferida 
em primeiro grau.
Publique-se
Belém, 28 de outubro de 2021.
rené de oliveira e Sousa Júnior
Secretário de Estado da fazenda

Protocolo: 723098
Processo Nº: 2021/1215456
recorreNte: MUNicÍPio de eLdorado dos caraJÁs
assUNto: recUrso coNtra decisÃo de JULGaMeNto de iM-
PUGNaÇÃo dos ÍNdices ProVisÓrios PUBLicados No decre-
to Nº 1760/2021
do Pedido:
Município de Eldorado dos carajás, por meio de procuradora habilitada, 
TaTiaNE SUElY doS SaNToS BriTo, recorre da decisão do julgamento 
da impugnação proferida pela Presidente do Grupo cota Parte relativo aos 
índices provisórios publicados para vigência no ano 2022, nos seguintes 
termos e itens:
1 – Requer fiscalização e solicita a confirmação das novas DIEFs retifica-
doras enviadas durante o período das impugnações, referente ao ano de 
2020, junto aos contribuintes elencados e seu computo para o Va e índice 
definitivo em tela, conforme planilha em anexo. (Anexo 01).

153132426 - PETro cENTEr coMErcio dEriVadoS dE PETrolEo lTda
152681221 - laTiciNioS forTalEZa iNdUSTria E coMErcio lTda
152291199 - BriTaMil MiNEracao E SErVicoS lTda
156075431 - W a SoUZa MiNEradora dE MaNGaNES iMPorTacao E EXPorTacao lTda
156071053 - SUPEr PoSTo TrEVao cUrVa do S lTda
150744803 - EQUaTorial Para diSTriBUidora dE ENErGia S.a.
152011617 - N. M. dE VaScoNcEloS
155169785 - SUPEr PoSTo TrEVao lTda
155088971 - aUTo PoSTo SErra lESTE N2 lTda
152263470 - TElEfoNica BraSil S.a.
152686967 - claro S.a.
152432582 - aUToVia 2 coMErcio dEriVado dE PETrolEo lTda
154908355 - JoaMar coMErcial EXPorTadora dE MiNErioS EirEli
152741720 - ElETrocENTro- MoVEiS E ElETrodoMESTicoS lTda
152369678 - NoVo Eldorado ProdUToS aGroPEcUarioS lTda
155465694 - aGroPEcUaria a r coMErcio dE Gado lTda
153128470 - aUTo PoSTo ViToria coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda
155095870 - MaTEUS SUPErMErcadoS S.a.
156767970 - SoarES E diaS SUPErMErcado lTda
156469448 - H d 2 diSTriBUidora dE BEBidaS lTda
155158821 - fM coMBUSTiVEiS E dEriVadoS EirEli
152382836 - SKY SErVicoS dE BaNda larGa lTda.
156788381 - W o GUiMaraES coMErcio dE coUroS
151729565 - MariScao coMErcial GlP lTda
156268663 - aUTo PoSTo arrEBENTa EirEli
156208490 - coNfiaNca aUTo PoSTo lTda
157223140 - SoarES E diaS SUPErMErcado lTda
156646692 - oi MoVEl S.a. - EM rEcUPEracao JUdicial
152084860 - TiM S a
153926805 - oi MoVEl S.a. - EM rEcUPEracao JUdicial
156668351 - N. M. dE VaScoNcEloS
150685432 - TElEMar NorTE lESTE S/a. - EM rEcUPEracao JUdicial
156381044 - ValEMiNEr MiNEracao EirEli
155871838 - aTacarEJo oPcao EirEli
152953817 - MiNiMErcado NoVo Eldorado lTda
152564993 - J B VaScoNcEloS & cia lTda
152740775 - METal coMPaNY EXTracao, BENEficiaMENTo, coMErcio, EXPorTacao E iMPorTacao lTda
155650920 - fENiX coMErcio dE GaS lTda - EPP
152947914 - aZUl liNHaS aErEaS BraSilEiraS S.a.
156794934 - i l dE aBrEU MaQUiNaS E EQUiPaMENToS
152406956 - M V da SilVa MEdicaMENToS
154658561 - SKY SErVicoS dE BaNda larGa lTda.
153163267 - f. BarBoSa NETo - coMErcio

152094180 - H d SaNToS MoToPEcaS
156668785 - N. M. dE VaScoNcEloS
156283930 - f. loiola JUNior coMErcio dE ProdUToS aGroPEcUarioS EirEli
156794926 - MaXiMoS coMErcio aTacadiSTa dE ProdUToS aliMENTicioS EirEli

2 – requer que sejam confrontados e computados os dados fornecidos 
pelos órgãos competentes, responsáveis pela publicação de dados oficiais 
e pelo fato de que a Nf avulsa passou a ser considerada como único docu-
mento válido para o registro desses produtos neste exercício (2021), uma 
vez que não constam informações no ano de 2020 computados pela SEfa, 
em conformidade com dados apurados e informados pela Secretaria de 
Agricultura de Eldorado dos Carajás, retificando que houve movimentação 
na produção de soja, milho e arroz, conforme anexo 2 do recurso.
3 – reforma da decisão quanto ao pedido do item 2 acima, julgado impro-
cedente (item 4 na primeira instância).
decisÃo:
Município de Eldorado doS caraJáS, por meio de procuradora habilita-
da, Tatiane Suely dos Santos Brito, crc/Pa nº 010584-0, recorre contra os 
termos da decisão proferida pela Presidente do GT cota Parte, que julgou 
improcedente o item 4 da impugnação apresentada pelo recorrente (Proc. 
2021/1093398).
de início, cumpre assinalar que todos os documentos/declarações que 
apresentaram indícios de irregularidade foram excluídos da apuração e 
remetidos à coordenação competente para realização dos procedimen-
tos cabíveis para que, sendo sanada a questão em tempo hábil, o docu-
mento/declaração seja aproveitado no cálculo do Valor adicionado, tudo 
em conformidade com o art. 10, parágrafo único, do decreto Estadual nº 
4.478/2001.
No caso concreto, tem-se que o Município requerente não apresentou ne-
nhum documento que demonstrasse, pelo menos, indício de irregularidade 
nas declarações e/ou documentos de nenhuma empresa situada em seu 
território. Desse modo, indefere-se o requerimento de fiscalização e solici-
tação das DIEFs Retificadoras dos contribuintes elencados.
diante de todo o exposto, decide-se sobre os pedidos do recurso nos ter-
mos a seguir:
1 – Quanto ao item 1, registre-se que, das empresas relacionadas no qua-
dro, nenhuma retificou suas declarações do ano de 2020 após o cálculo 
dos índices provisórios, portanto, não há declarações retificadoras a serem 
processadas. É de se esclarecer também que tal pedido não foi objeto de 
impugnação e que o Município requerente não apresentou nenhum docu-
mento que demonstrasse, ao menos, indício de irregularidade nas decla-
rações e/ou documentos de nenhuma empresa situada em seu território. 
Deste modo, indefere-se o requerimento de fiscalização e solicitação das 
DIEFs Retificadoras dos contribuintes elencados.
2 – Quanto ao item 2, destaque-se que os dados relativos à produção 
primária foram contabilizados conforme preceitua o art. 4º, ii, alínea b, 
da instrução Normativa 016/2021. assim, após reanálise, não foram en-
contradas Notas fiscais avulsas emitidas pelos produtores com origem do 
Município de Eldorado dos carajás para os produtos arroZ e SoJa. Para 
o produto MilHo, as notas existentes foram processadas e contabilizadas 
para o cálculo. a tabela 2 anexada ao presente recurso não tem referência 
com o pedido deste item, portanto não carece de exame.
3 – Quanto ao item 03, não foram fornecidos e/ou anexados pela recor-
rente nenhum dado ou documento que comprove a existência de produção 
dos produtos ora questionados. de todo modo, foram reprocessados os 
documentos fiscais existentes na base, os quais resultaram em alterações 
do cálculo quanto ao produto BoViNo.
Pelo exposto, nego provimento ao recurso no que toca aos itens 01 e 02 
e dou parcial provimento ao item 03, mantendo a decisão prolatada em 
primeiro grau.
Publique-se.
Belém, 28 de outubro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 723118
Processo (Pae) Nº: 2021/1215468
recorreNte: MUNicÍPio de ParaGoMiNas
assUNto: recUrso coNtra decisÃo de JULGaMeNto de iM-
PUGNaÇÃo dos ÍNdices ProVisÓrios PUBLicados No decre-
to Nº 1.760/2021
do Pedido:
Município de Paragominas, por meio de procuradora habilitada, TaTiaNE 
SUElY doS SaNToS BriTo, crc/Pa nº 010584-0, recorre contra os ter-
mos da decisão proferida pela Presidente do Grupo de Trabalho cota Parte, 
que julgou improcedentes os itens 3 e 4 da impugnação apresentada pelo 
recorrente, nos seguintes termos e itens:
1 – O recorrente requer fiscalização, solicitação e confirmação das novas 
DIEFs retificadoras enviadas durante o período das impugnações, referente 
ao ano de 2020, junto aos contribuintes elencados e seu cômputo para a 
VA e índice definitivo em tela, conforme planilha em anexo.

iteM iNscriÇÃo 
estadUaL eMPresa

1 153077689  MiNEracao ParaGoMiNaS S.a.
2 152188746  JUParaNa coMErcial aGricola lTda
3 154506702  adM do BraSil lTda
4 152679715  floraPlac Mdf lTda
5 150744803  EQUaTorial Para diSTriBUidora dE ENErGia S.a.
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6 154318540  SUZaNo S.a.
7 153273992  carGill aGricola S a
8 151399557  floraPlac iNdUSTrial lTda
9 156254832  aMaGGi EXPorTacao E iMPorTacao lTda
10 152847758  friGorifico forTEfriGo lTda
11 153349166  PorTal aGro coMErcio E SErVicoS lTda
12 155836862  GP7 diSTriBUidor dE BEBidaS lTda
13 152196943  aGriNorTE lTda
14 152756990  PorTal aGro coMErcio E SErVicoS lTda
15 152686967  claro S.a.
16 154756768  cBNS NEGocioS florESTaiS S/a
17 155548107  cofco iNTErNaTioNal BraSil S.a.
18 152101616  roda ViVa diSTriBUidora dE dEriVadoS dE PETrolEo lTda
19 152263470  TElEfoNica BraSil S.a.
20 154333905  aliaNca coMErcio & diSTriBUidora dE GENEroS aliMENTicioS lTda
21 155640151  W. & c. carVoaria lTda
22 151140260  PoSTo roda ViVa lTda
23 155866109  rUral BraSil S.a.
24 152408860  aliaNca coMErcio & diSTriBUidora dE GENEroS aliMENTicioS lTda.
25 152084860  TiM S a
26 153949538  SUlPara caMiNHoES E MaQUiNaS lTda
27 152772774  PriMaQ aGricola lTda
28 151636842  EXPaMa -  EXPorTadora ParaGoMiNaS dE MadEiraS lTda
29 151325588  MaGaZiNE liliaNi S/a
30 151930422  SUPErMErcado BiaSi lTda
31 151735328  roSa coMPENSadoS lTda
32 152827730  aNVErSa coMErcio E TraNSPorTES dE aliMENToS lTda
33 152890181  aGroMaX EQUiPaMENToS aGricolaS lTda
34 153260750  dElTa MaQUiNaS lTda
35 154186660  aGroNorTE loGiSTica E aGroNEGocioS lTda - EPP
36 155892819  loJaS aMEricaNaS S.a.
37 155323962  TracBEl VEicUloS E EQUiPaMENToS lTda
38 153931566  MaQMoVEiS iNdUSTria E coMErcio dE MoVEiS lTda.
39 156446286  TErra forTE aGro EirEli
40 154615048  dNa aGro iNdUSTrial E coMErcial lTda
41 152512926  diSBraVa diST dE BEBidaS E aliMENToS lTda
42 152218521  Hc PNEUS Sa
43 152811877  aGroQUiMa ProdUToS aGroPEcUarioS lTda
44 156082624  WlM ParTiciPacoES E coMErcio dE MaQUiNaS E VEicUloS S.a.
45 152290494  BUNGE aliMENToS S/a
46 153921080  SUPErMErcado BiaSi lTda
47 155873164  orGaNiZacoES NUTri dE rEfEicoES colETiVaS lTda
48 156612615  MaGaZiNE lUiZa S/a
49 151844712  Para VEicUloS E iMPlEMENToS lTda
50 156057751  J & J BarroS SUPErMErcado EirEli
51 152163514  faMa lTda
52 154291110  a. W. GUiMaraES coMErcio lTda
53 155054082  PriME rUral coM dE ProdUToS aGricolaS EirEli
54 155648985  SUPErMErcado BiaSi lTda
55 155221027  W. N. coMErcio E rEPrESENTacao dE ProdUToS aGroPEcUarioS lTda
56 152439757  iMifarMa ProdUToS farMacEUTicoS E coSMETicoS Sa
57 155471090  rEdE doM PEdro dE PoSToS lTda.
58 156574276  MaGaZiNE lUiZa S/a
59 152254749  PrEGao MaTEriaiS dE coNSTrUcao lTda
60 151999007  r MoToS lTda
61 155916211  Safra MaQUiNaS E iMPlEMENToS EirEli
62 152562818  a M f coMÉrcio dE dEriVadoS dE PETrÓlEo lTda
63 152719458  aUTo PoSTo cidadE NoVa lTda
64 156581337  raia droGaSil S/a
65 154063304  cf diSTriBUidora dE aliMENToS lTda
66 152804277  PoSTo forMUla 1 lTda
67 154688444  SUPErMErcado BiaSi lTda
68 156424690  caPaNEMa MoVEiS lTda
69 154553425  rEal BaTEriaS lTda
70 150917880  iNdUSTria E coMErcio dE MadEira dUNorTE lTda
71 153302895  EMPrEENdiMENToS PaGUE MENoS S/a
72 156058910  liliaNi MaTEriaiS dE coNSTrUcoES lTda
73 155028103  aGrEX do BraSil S.a.
74 152096752  cKBV florESTal lTda

75 152046615  NEW aGro coMErcio E rEPrESENTacoES lTda
76 155897896  rodoBENS VEicUloS coMErciaiS ciraSa S.a.
77 155341081  SEa TElEcoM lTda
78 153473738  TraTorBEl coMErcio E iMPorTacao EirEli
79 152466142  ParaGoMiNaS PNEUS coMErcio lTda
80 152424849  J.c. coMErcio dE PNEUS dE ParaGoMiNaS lTda.
81 152770690  laVroSolo SolUcoES aGricolaS lTda - ME
82 154631248  arco-iriS No ar cENTral dE SErVicoS EirEli
83 153853492  PaBEl - ParaGoMiNaS diSTriBUidora dE BEBidaS lTda
84 151155992  SErraria cEdrolaNdia EirEli
85 152381872  PoSTo PiEr 21 lTda
86 152621423  MaVENKo coMErcio dE ProdUToS aGricolaS lTda
87 153926805  oi MoVEl S.a. - EM rEcUPEracao JUdicial
88 153880287  caPiXaBa coMErcio E diSTriBUidora EirEli
89 151910928  PETalaS No ar coSMETicoS lTda
90 154608513  E. dE oliVEira coMErcio dE MadEiraS E arTEfaToS EirEli
91 155239813  PoSTo irMaoS PaiEr lTda
92 156132869  iMifarMa ProdUToS farMacEUTicoS E coSMETicoS Sa
93 155200178  c.P.B. carMiNaTi coMErcio dE ProdUToS VETEriNarioS E aGricolaS    EirEli
94 155841750  METalUrGica E ViVEiro dacKo lTda - EPP
95 156313898  G BElUSSo coMErcio dE GraoS

96 152764771  TaUari coMErcio dE coMBUSTiVEiS lTda

97 152382836  SKY SErVicoS dE BaNda larGa lTda.
98 156635631  aGro difErENcial lTda
99 150685432  TElEMar NorTE lESTE S/a. - EM rEcUPEracao JUdicial
100 153767022  aUTo PoSTo dE coMBUSTiVEl PoMBal lTda

101 152739637  H & r coNSTrUTora E iNcorPoradora lTda

102 152358757  NacioNal aUTo PEcaS lTda EPP
103 155470469  MMT coMErcio dE carNES E dEriVadoS lTda

2 - requer que sejam confrontados e computados os dados fornecidos 
pelos órgãos competentes, responsáveis pela publicação de dados oficiais 
e pelo fato de que a Nf avulsa passou a ser considerada como único do-
cumento válido para o registro desses produtos neste exercício (2021), 
uma vez que não constam informações no ano de 2020 computados pela 
SEfa, em conformidade com dados apurados e informados pela Secretaria 
de Agricultura de Paragominas, retificando que houve movimentação na 
produção de soja, milho e arroz, em conformidade com a tabela abaixo:

iteM ProdUto Área PLaNtada ProdUÇÃo MÉdia
1 SoJa 140 Mil Ha 50 SacaS/Ha
2 MilHo 30 Mil Ha 100 SacaS/Ha
3 arroZ 20 Mil Ha 50 SacaS/Ha

3 - requer a reforma da decisão quanto ao pedido dos itens acima, julga-
dos improcedentes (itens 3 e 4 na primeira instância).
decisÃo:
Município de Paragominas, por meio de procuradora habilitada, TaTiaNE 
SUElY doS SaNToS BriTo, crc/Pa nº 010584-0, recorre contra os ter-
mos da decisão proferida pela Presidente do Grupo de Trabalho cota Parte, 
que julgou improcedentes os itens 3 e 4 da impugnação apresentada pelo 
recorrente (Processo PaE nº 2021/1094185).
de início, cumpre assinalar que todos os documentos/declarações que 
apresentaram indícios de irregularidade foram excluídos da apuração e 
remetidos à coordenação competente para realização dos procedimen-
tos cabíveis para que, sendo sanada a questão em tempo hábil, o docu-
mento/declaração seja aproveitado no cálculo do Valor adicionado, tudo 
em conformidade com o art. 10, parágrafo único, do decreto Estadual nº 
4.478/2001.
No caso concreto, tem-se que o Município recorrente não apresentou ne-
nhum documento que demonstrasse, ao menos, indício de irregularidade 
nas declarações e/ou documentos de nenhuma empresa situada em seu 
território. Deste modo, indefiro o requerimento de fiscalização e solicitação 
das DIEF Retificadoras dos contribuintes elencados.
diante de todo o exposto, decido sobre os pedidos do recurso nos termos 
a seguir:
1 – Quanto ao item 1, destaco que o Município não apresentou nenhum 
documento que demonstrasse, ao menos, indício de irregularidade nas de-
clarações e/ou documentos de nenhuma empresa situada em seu territó-
rio. Deste modo, indefiro o requerimento de fiscalização e solicitação das 
DIEFs Retificadoras dos contribuintes elencados. Contudo, esclareço que 
houve alteração nas diEfs das empresas listadas abaixo, as quais foram 
baixadas, incorporadas ao banco de dados desta SEfa, processadas e com-
putadas no cálculo do VA definitivo.

iNscriÇÃo estadUaL eMPresa
15.275.699-0 PorTal aGro coMErcio E SErVicoS lTda
15.193.042-2 SUPErMErcado BiaSi lTda

15.240.886-0 aliaNca coMErcio & diSTriBUidora dE GENEroS aliMENTicioS 
lTda.
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15.605.775-1 J & J BarroS SUPErMErcado EirEli
15.115.599-2 SErraria cEdrolaNdia EirEli

2 – Quanto ao item 2, os dados apurados e informados pela Secretaria de 
agricultura de Paragominas não podem ser aproveitados para o cálculo, 
uma vez que não fazem parte do rol de documentos utilizados no cálculo do 
Valor adicionado, conforme determinam o art. 2º do decreto 4.478/2001 
e o art. 3º da iN 016/2021.
No ano de 2020, relativamente aos produtos soja, milho e arroz, houve 
Notas fiscais avulsas cuja origem foi o Município de Paragominas, as quais 
foram processadas e contabilizadas para o cálculo do Va.
ademais, no que se refere aos produtos primários, além do uso de Notas 
fiscais avulsas, conforme previsto no art. 4º, ii, b, da iN nº 16/2021, a 
apuração do Valor adicionado, em atendimento ao art. 4º, ii, c, da iN nº 
16/2021, corresponderá ao percentual de 32% (trinta e dois por cento) do 
valor da aquisição da produção primária por indústria, por meio de Nota 
Fiscal Eletrônica de emissão própria, sem emissão da nota fiscal por parte 
do produtor rural, considerando-se os valores extraídos das notas fiscais 
eletrônicas de entradas das indústrias e atribuídos ao Município remetente.
3 – Quanto ao item 3, houve alteração nas diEfs de algumas empresas, 
as quais foram baixadas, incorporadas ao banco de dados desta SEfa, 
processadas e computadas no cálculo do VA definitivo.
dessa forma, dou parcial provimento o item 1 do recurso, nos termos 
acima, e nego provimento ao item 2, mantendo a decisão prolatada em 
primeiro grau.
Publique-se.
Belém, 28 de outubro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 723110
Processo (Pae) Nº: 2021/1211464
recorreNte: MUNicÍPio de rUrÓPoLis
aSSUNTo: rEcUrSo coNTra dEciSÃo dE JUlGaMENTo dE iMPUGNaÇÃo 
doS ÍNdicES ProViSÓrioS PUBlicadoS No dEcrETo Nº 1760/2021
Município de rUrÓPoliS, por meio de procuradora habilitada, Tatiane 
Suely dos Santos Brito, crc/Pa nº 010584-0, recorre contra os termos da 
decisão proferida pela Presidente do GT cota Parte, que julgou parcialmen-
te procedente a impugnação apresentada pelo recorrente, nos seguintes 
termos e itens:
do Pedido:
dos Fatos e da raZÃo do recUrso
01 – O recorrente requer a fiscalização e solicitação das DIEF’s retificado-
ras do ano de 2020 junto aos contribuintes elencados abaixo e seu cômpu-
to para o VA e índice definitivo em tela;

iteM iNscriÇÃo 
estadUaL eMPresa

1 152129898 GloBalSTar do BraSil lTda
2 152309845 coMÉrcio dE coMBUSTÍVEiS diViNoPoliS EirEli
3 155668137 BEHidro TraSMP. HidroViário, coM. dE PEÇaS E SErViÇoS
4 152309845 coMÉrcio dE coMBUSTÍVEiS diViNoPoliS EirEli
5 152329447 iNdUSTria E coMErcio dE MadEiraS raBElo lTda
6 156075920 aUTo PoSTo TaPaJÓS lTda
7 153295040 aUTo PoSTo SÃo JoÃo coM. dE coMBUSTÍVEiS lTda
8 152781927 cBa-MiNEraÇÃo E coM. dE cálcario E BriTa da aMaZÔNia
9 155950150 a c a da SilVa coMÉrcio dE coMBUSTÍVEiS
10 151446350 carBoNE coMErcial lTda
11 152783075 a.T PacHEco caM. dE Prod. farMacEUTicoS
12 152080775 G M SilVa droGaria
13 155753002 l PadilHa
14 153502576 carliSE BErToliNi ScHoMMEr
15 155570609 calVaNE MiNEraÇÃo E NaVEGaÇÃo
16 156336065 rENaScEr iNdUSTria E coMErcio dE MadEira
17 156842874 PMZ diSTriBUidora aS
18 154358940 aUT PoSTo TaPaJoS lTda
19 152631020 cal rEiS coMErcio dE calcario E dEriVadoS lTda
20 155916084 a N dE MaGalHaES
21 153966114 GaZiN iNdUSTria E coM dE MoVEiS E ElETrodoMESTico
22 154304816 iNdUSTria E coM dE arTEfaToS dE coNcrETo J ll lTda
23 151457921 coMiNa EMPrESa dE MiNEraÇÃo

02 – requer que sejam confrontados e computados os dados fornecidos 
pelos órgãos competentes, responsáveis pela publicação de dados oficiais, 
pelo fato de que a Nf avulsa passou a ser considerada como único docu-
mento válido para o registro destes produtos neste exercício (2021), uma 
vez que não constam informações no ano de 2020 computados pela SEfa, 
em conformidade com dados apurados e informados pela Secretaria de 
Agricultura de Rurópolis, retificando que houve movimentação na produção 
de milho e soja, conforme demonstrativo abaixo:

iteM ProdUto ProdUÇÃo
1 MilHo Safra 100 Sc por Há = 60 mil Sacas
2 MilHo SafriNHa 80 Sc por Há = 48 mil Sacas
3 SoJa 55 Sc por Há = 33 mil Sacas

03 – reforma da decisão quanto ao pedido do item acima, julgado impro-
cedente (item 04).
decisÃo:
Município de rUrÓPoliS, por meio de procuradora habilitada, Tatiane 
Suely dos Santos Brito, crc/Pa nº 010584-0, recorre contra os termos da 
decisão proferida pela Presidente do GT cota Parte, que julgou parcialmen-
te procedente a impugnação apresentada pelo recorrente.
de início, cumpre assinalar que todos os documentos/declarações que 
apresentaram indícios de irregularidade foram excluídos da apuração e re-
metidos à coordenação competente para realização dos procedimentos ca-
bíveis para que, sendo sanada a questão em tempo hábil, o documento/de-
claração seja aproveitado no cálculo do Valor adicionado, tudo em confor-
midade com o art. 10, Parágrafo Único do decreto Estadual nº 4.478/2001.
decreto Estadual nº 4.478/2001
art. 10. a exatidão dos dados declarados nos documentos a que se refere 
este decreto é de exclusiva responsabilidade do contribuinte ou declarante.
Parágrafo único. o documento que apresentar indícios de irregularidade 
será excluído da apuração e remetido à delegacia regional da fazenda 
Estadual de origem para fins de verificação e em tempo hábil ser objeto de 
aproveitamento na apuração do valor adicionado do município.
No caso concreto, tem-se que o Município recorrente não apresentou ne-
nhum documento que demonstrasse, ao menos, indício de irregularidade 
nas declarações e/ou documentos de nenhuma empresa situada em seu 
território. Deste modo, indefere-se o requerimento de fiscalização e solici-
tação das DIEF’s Retificadoras dos contribuintes elencados.
adiante, cabe esclarecer que a apuração do valor adicionado das saídas 
da produção primária efetuadas por pessoa física, com ou sem inscrição 
no cadastro de contribuintes do icMS, em que se dispensem os controles 
de entrada, é calculado de acordo com o valor das operações da produção 
agropecuária, extrativa ou mineral, extraído das Notas fiscais avulsas Ele-
trônicas, contabilizado para o Município remetente, tudo de acordo com o 
art. 4º, ii, “b”, da iN 16/2021.
iN 16/2021
art. 4° a apuração do Valor adicionado se dará de acordo com os seguintes 
critérios:
ii – corresponderá ao percentual de 32% (trinta e dois por cento) do valor:
b) das saídas da produção primária, efetuada por pessoa física, com ou 
sem inscrição no cadastro de contribuintes do icMS, em que se dispensem 
os controles de entrada, considerando-se o valor das operações da produ-
ção agropecuária, extrativa ou mineral, extraído das Notas fiscais avulsas 
Eletrônicas, contabilizado para o Município remetente;
Por outro lado, caso a saída de milho e soja não seja realizada por pessoa 
física, com ou sem inscrição no cadastro de contribuintes do icMS, em que 
se dispensem os controles de entrada, a apuração do Va é realizada pela 
regra prevista no art. 4º, i, “a”, da iN 16/2021. destaca-se que a apuração 
regular do Va considera dados extraídos das declarações de informações 
Econômico-Fiscais (DIEF) e/ou dos documentos fiscais eletrônicos.
deste modo, destaca-se que a legislação não prevê a possibilidade de uti-
lização dos dados apurados pela Secretaria de agricultura de rurópolis, 
sendo certo que os citados dispositivos legais preveem, expressamente, a 
fonte dos dados a serem utilizados para o cálculo do Va. assim, rejeita-se 
a possibilidade de utilizar os dados apurados pela Secretaria de agricultura 
de rurópolis.
ademais, assinala-se que, de acordo com as informações disponíveis no 
banco de dados da SEfa/Pa, não consta no sistema nenhuma Nota fiscal 
avulsa emitida para os produtos MilHo e SoJa no ano de 2020 que tenha 
como origem o município de rurópolis.
diante de todo o exposto, decido sobre os pedidos do recurso nos termos 
a seguir:
01 – com relação ao item 01, tem-se que o Município recorrente não apre-
sentou nenhum documento que demonstrasse, ao menos, indício de irre-
gularidade nas declarações e/ou documentos de nenhuma empresa situada 
em seu território que, conforme o art. 10, Parágrafo Único do decreto 
Estadual nº 4.478/2001, justificasse a remessa do documento/declaração 
para análise da coordenação de circunscrição da empresa. deste modo, 
indefere-se o requerimento de fiscalização e solicitação das DIEF’s Retifica-
doras dos contribuintes elencados.
02 – com relação aos itens 02 e 03, assinala-se que a legislação não prevê 
a possibilidade de utilização dos dados apurados e informados pela Secre-
taria de agricultura de rurópolis, sendo certo que os dispositivos legais da 
iN 16/2021 transcritos acima preveem, expressamente, a fonte dos dados 
a serem utilizados para o cálculo do Va. assim, rejeita-se a possibilidade de 
utilizar os dados apurados e informados pela Secretaria de agricultura de 
rurópolis. além disso, de acordo com as informações disponíveis no banco 
de dados da SEfa/Pa, não consta nenhuma Nota fiscal avulsa emitida 
para estes produtos no ano de 2020 que tenha como origem o Município 
de rurópolis.
dessa forma, nego provimento ao recurso.
Publique-se.
Belém, 28 de outubro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 723124
Processo (Pae) Nº: 2021/1211289
recorreNte: MUNicÍPio de iPiXUNa do ParÁ
aSSUNTo: rEcUrSo coNTra dEciSÃo dE JUlGaMENTo dE iMPUGNaÇÃo 
doS ÍNdicES ProViSÓrioS PUBlicadoS No dEcrETo Nº 1760/2021
Município de iPiXUNa do Pará, por meio de procuradora habilitada, Tatia-
ne Suely dos Santos Brito, crc/Pa nº 010584-0, recorre contra os termos 
da decisão proferida pela Presidente do GT cota Parte, que julgou impro-
cedente a impugnação apresentada pelo recorrente, nos seguintes termos 
e itens:
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do Pedido:
doS faToS E da raZÃo do rEcUrSo
01 – O recorrente requer a fiscalização e solicitação das DIEFs retificadoras 
do ano de 2020 junto aos contribuintes elencados anteriormente e seu 
cômputo para o VA e índice definitivo em tela;
02 – requer a reforma da decisão quanto ao item 03, pois a impugnação foi 
julgada improcedente, entretanto restou ratificada a inclusão dos valores 
referentes às DIEFs Retificadoras.
dEciSÃo:
Município de iPiXUNa do Pará, por meio de procuradora habilitada, Tatia-
ne Suely dos Santos Brito, crc/Pa nº 010584-0, recorre contra os termos 
da decisão proferida pela Presidente do GT cota Parte, que julgou impro-
cedente a impugnação apresentada pelo recorrente.
de início, cumpre assinalar que todos os documentos/declarações que 
apresentaram indícios de irregularidade foram excluídos da apuração e 
remetidos à coordenação competente para realização dos procedimen-
tos cabíveis para que, sendo sanada a questão em tempo hábil, o docu-
mento/declaração seja aproveitado no cálculo do Valor adicionado, tudo 
em conformidade com o art. 10, parágrafo único, do decreto Estadual nº 
4.478/2001.
decreto Estadual nº 4.478/2001
art. 10. a exatidão dos dados declarados nos documentos a que se refere 
este decreto é de exclusiva responsabilidade do contribuinte ou declarante.
Parágrafo único. o documento que apresentar indícios de irregularidade 
será excluído da apuração e remetido à delegacia regional da fazenda 
Estadual de origem para fins de verificação e em tempo hábil ser objeto de 
aproveitamento na apuração do valor adicionado do município.
No caso concreto, tem-se que o Município recorrente não apresentou ne-
nhum documento que demonstrasse, ao menos, indício de irregularidade 
nas declarações e/ou documentos de nenhuma empresa situada em seu 
território. Deste modo, indefiro o requerimento de fiscalização e solicitação 
das DIEFs Retificadoras dos contribuintes elencados.
Noutro giro, assinala-se que, de fato, a decisão da impugnação ao índice 
provisório garantiu que as eventuais DIEFs retificadoras entregues até a 
apuração do índice de participação dos Municípios no produto da arrecada-
ção do ICMS definitivo seriam consideradas no cálculo do VA. Desse modo, 
há a necessidade de reformar a decisão dada no Processo nº 2021/1094705 
para dar parcial provimento ao pedido recursal, para computar eventuais 
DIEFs retificadoras entregues até a apuração do índice definitivo.
diante de todo o exposto, decido sobre os pedidos do recurso nos termos a seguir:
01 – com relação ao item 01, tem-se que o Município recorrente não apre-
sentou nenhum documento que demonstrasse, ao menos, indício de irre-
gularidade nas declarações e/ou documentos de nenhuma empresa situada 
em seu território que, conforme o art. 10, parágrafo único, do decreto 
Estadual nº 4.478/2001, justificasse a remessa do documento/declaração 
para análise da coordenação de circunscrição da empresa. deste modo, in-
defiro o requerimento de fiscalização e solicitação das DIEFs Retificadoras 
dos contribuintes elencados.
02 – com efeito, a decisão da impugnação ao índice provisório garantiu 
que as eventuais DIEFs retificadoras entregues até a apuração do índice 
definitivo de participação dos Municípios no produto da arrecadação do 
icMS seriam consideradas no cálculo do Va. desse modo, há de se dar pro-
vimento para reformar a decisão proferida no Processo nº 2021/1094705, 
a fim de serem computadas eventuais DIEF’s retificadoras entregues até a 
apuração do índice definitivo.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao recurso para reformar a decisão 
proferida no Processo nº 2021/1094705, considerando a procedência do 
questionamento descrito no item 03 do relatório da decisão.
Publique-se.
Belém, 28 de outubro de 2021.
rENÉ dE oliVEira E SoUSa JÚNior
SEcrETário dE ESTado da faZENda

Protocolo: 723134

BANCO DO ESTADO DO PARÁ

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo Nº:  01
contrato Nº: 090/2021
objeto do contrato: Prestação de serviços em sustentação (suporte) de-
senvolvimento e manutenção da solução de sistemas básicos, disponibili-
dade e legais
Modalidade da contratação: Pregão Eletrônico Nº 017/2019
data de assinatura do aditivo: 27/10/2021
Vigência do aditivo: 27.10.2021 a 01.12.2024
objeto do aditivo:  inclusão de cláusula de dados Pessoais
fundamento legal do aditivo: art. 81 da lei Nº 13.303/2016
Valor Total Estimado do contrato: r$-23.224.488,03 (vinte e três milhões, 
duzentos e vinte e quatro mil quatrocentos e oitenta e oito reais e três 
centavos)
Valor Total Estimado do aditivo: 0,00
contratado: Pd caSE iNforMáTica lTda.
Endereço: rua Magalhães Pinto, Nº 115 – Bairro: centro
cEP: 35110-000     Mathias lobato/MG
Telefone: (31) 3505 1940
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 723053

eXtiNÇÃo de coNtrato
.

distrato
contrato Nº:  106/2019
data da rescisão: 25.10.2021
objeto do distrato: rescisão do contrato nº 106/2019 de prestação de ser-
viços de transporte, custódia/guarda de numerário e outros valores para 
atendimento às agências, aos Postos de atendimento, caixas deslocados 
e clientes do Banpará.
contratado: Pará SEGUraNÇa E TraNSPorTE dE ValorES lTda
Endereço: rua Triunvirato, nº 571       Bairro: cidade Velha
cEP: 66020-655                    Belém/Pa
ordenador responsável: Braselino carlos da assunção Sousa da Silva

Protocolo: 723066

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 028/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

iteM descriÇÃo eMPresa VaLor estiMado VaLor cotado

01

Serviço de auditoria em Segurança 
da informação, voltada a segurança 
cibernética de acordo com um dos 

padrões: Pci dSS, iSSo 27001, NiST 
SP 800-53 ou NiST cybersecurity 

Framework, conforme descritas nos 
termos do Edital, Termo de referência 

e seus anexos.

NETWorK SEcUrE SEGUraN-
Ça da iNforMaÇÃo lTda r$ 81.050,00 r$ 76.800,00

alessandra Brito
Pregoeira

Protocolo: 723151
PreGÃo eLetrÔNico Nº 024/2021
o BaNPará S/a comunica o resultado final, adjudicação e Homologação 
da licitação em epígrafe conforme abaixo:

adJUdica-
ÇÃo GLoBaL iteM oBJeto eMPresa

QUaNt. 
totaL 

estiMada 
aNUaL

VaLor esti-
Mado

VaLor 
cotado

iTEM 1 agenda Perma-
nente

oTiMa iNdUSTria, coMEr-
cio, iMPorTaÇÃo E EXPor-

TaÇÃo lTda
18.886 r$ 

1.354.881,64
r$ 

1.303.134,00

TEM

2
 

agenda Perma-
nente

oNdaGrafica coMErcio 
- EirEli

1.114 r$ 79.918,36 r$ 79.918,00

3

dispenser com 
bobina de papel 
adesivo reposi-

cionável
2.487 r$ 80.031,66 r$ 64.662,00

4

dispenser com 
Bobina de papel 
adesivo reposi-

cionável
513 r$ 16.508,34 r$ 13.338,00

5
Refil Extra: Bobina 
de Papel adesivo 

reposionável 3.000 r$50.250,00 r$ 48.000,00

8 caixa rigida 500 r$ 44.935,00 r$ 44.800,00

       Total r$ 250.718,00

iTEM

06 caneta Esfero-
gráfica BlENd Br coMErcio dE 

arTiGoS ProMocioNaiS
12.822 r$ 80.009,28 r$30.516,36

07 caneta Esfero-
gráfica 2.178 r$ 13.590,72 r$ 5.183,64

      Total r$ 35.700,00

alessandra Brito
Pregoeira

Protocolo: 723136

.

.

oUtras MatÉrias
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 08/11/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
a coMiSSÃo

Protocolo: 722847
PreGÃo eLetrÔNico Nº 031/2021
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 08/11/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
a coMiSSÃo

Protocolo: 722852
PreGÃo eLetrÔNico Por srP Nº 025/2021
O BANPARÁ S/A comunica a prorrogação da divulgação do resultado final de 
recurso da licitação em epígrafe, sendo remarcado para o dia 08/11/2021, 
cujo acompanhamento deverá ser feito pelos sites www.comprasnet.gov.
br e www.banpara.b.br.
a coMiSSÃo

Protocolo: 722904
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secretaria de estado
de saÚde PÚBLica

.

Portaria
.

Portaria N° 0935 de 28 de oUtUBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o TEor do PaE Nº 2021/788754.
rESolVE:
aUToriZar, o afastamento da servidora SUEli GoUVEia SilVa, matrícu-
la nº 720550/1, cargo farMacÊUTico, lotada no laBoraTÓrio cENTral, 
para participar do “curso de capacitação Técnica “PrEScrEVEr” – em Proble-
mas de Saúde autolimitadas”, oferecido pelo conselho federal de farmácia, 
Polo Belém ii, a ser realizado na cidade de Belém/Pa, nos dias 03/09/2021, 
01/10/2021, 12/11/2021, 03/12/2021 e 13/01/2022, sem ônus.

Portaria N° 0936 de 28 de oUtUBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo decreto n° 2.235 de 16 de Julho de 1997, publica-
do no doE n° 28.508/18.07.1997,
E coNSidEraNdo o TEor do PaE Nº 2021/792902.
rESolVE:
aUToriZar, o afastamento da servidora daNiEllE oliVEira daMaScE-
No, matrícula nº 57174833/1, cargo farMacÊUTico BioQUÍMico, lota-
da no laBoraTÓrio cENTral, para participar do “curso de capacitação 
Técnica “PrEScrEVEr” – em Problemas de Saúde autolimitadas”, ofere-
cido pelo conselho federal de farmácia, Polo Belém ii, a ser realizado 
na cidade de Belém/Pa, nos dias 01/10/2021, 12/11/2021, 03/12/2021 e 
13/01/2022, sem ônus.

Portaria N° 0937 de 28 de oUtUBro de 2021
o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas, pelo art.138, parágrafo único, inciso V da constituição 
Estadual,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1210693.
r E S o l V E:
dESiGNar, a servidora PaloMa liMa MENdES MEdEiroS dE SoUZa, ma-
trícula nº 5955549/1, lotada no GaBiNETE do SEcrETário, para responder 
pelo cargo comissionado de coordENador GEral ESTadUal dE PolÍTi-
caS Para o aUTiSMo/ daS-5, no período de 09.12.2021 a 07.01.2022, em 
substituição a titular NaYara BarBalHo da crUZ, matrícula nº 51855860/3, 
que se encontrará em gozo de férias regulamentares.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
28.10.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.

Protocolo: 722780
Portaria N° 1250 de 21 de oUtUBro de 2021

a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando das 
atribuições que lhe são delegadas pela Portaria nº 50 de 17.01.2006, pu-
blicada no doE nº. 30.605 de 19.01.2006,
E coNSidEraNdo o teor do PaE nº 2021/1116225.
rESolVE:
REMOVER, para fins de regularização funcional, o servidor LUIZ AUGUSTO 
VaScoNcEloS SoUZa, cargo adMiNiSTrador, matrícula n° 5139503/3, 
da dirEToria adMiNiSTraTiVa E fiNaNcEira para o GaBiNETE do SE-
crETário, com atuação na cPl.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE, EM 
21.10.2021.
KEllY dE cáSSia PEiXoTo dE oliVEira SilVEira
dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE – SES-
Pa

Protocolo: 722777

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 940 de 28 de oUtUBro de 2021.
a Secretária de Estado de Saúde Pública, em exercício, no uso das atribui-
ções legais que lhe são conferidas, através do decreto n° 2.235 de 16 de 
Julho de 1997, publicado no doE N° 28.508/18.07.1997, considerando o 
que rege as leis 07/91 e 077/11, conforme Processo administrativo Eletrô-
nico nº 2021/1161416.
r E S o l V E:
rESciNdir, a contar de 31.10.2021, o contrato administrativo do servi-
dor VolPoNE TcHarlES SilVa, matrícula nº 5955666/2, cargo de ENfEr-
MEiro, lotado no 12º cENTro rEGioNal dE SaÚdE – coNcEiÇÃo do 
araGUaia
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE,
GaBiNETE da SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
28.10.2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica

Protocolo: 723351

LiceNÇa PrÊMio

Portaria Nº. 1.384 de 27 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo PaE nº. 2021/1190851.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora claUdia rEGiNa Na-
VaS PErEira loUrEiro matrícula nº. 5763541/3, cargo de Enfermeiro, 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotada na Unidade de reabilitação – 
psicossocial, exercendo suas atividades no HUJBB, na referencia Estadual 
Secundária de Tuberculose, goze de licença Prêmio, que lhe foi por meio 
da portaria nº 144/22.01.2020, publicado no doE nº 34.100/28.01.2020, 
correspondente ao Triênio de 19.10.2011 a 18.10.2014, no período de 
20.12.2021 a 18.01.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 29.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 078 de 27 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº.2021/1185748.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora BENEValda dE aGUiar caValcaNTE, matrícula nº. 5901471/1, 
cargo de Técnico de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, 
lotado no 9º centro regional de Saúde – Santarém, 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 10.03.2016 a 09.03.2019.
aUToriZar que a servidora goze 01 (um) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.12.2021 a 30.12.2021 no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 29.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº. 1390 de 28 de oUtUBro de 2021.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2021/1177376.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que o servidor iSraEl PErEira coSTa, 
matrícula nº. 54194787/1, ocupante do cargo de agente administrativo, 
regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotado na Unidade de reabilitação 
- Psicossocial, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através da 
Portaria nº 1.187/27.09.2021, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 34.722/04.10.2021, correspondente ao Triênio de 12.12.2011 a 
11.12.2014, no período de 02.12.2021 a 31.12.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 29.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº. 1.395 de 28 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de suas 
atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, publicada no 
doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do processo nº. 2021/1165000.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora SaNdra HElENa SoUZa do ValE, matrícula nº. 25747/1, Téc-
nico a, lotada na divisão de Prestação de contas, goze 02 (dois) meses de 
licença Prêmio, correspondente ao Triênio de 01.05.1995 a 30.04.1998.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01.11.2021 a 30.12.2021, no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 29.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 662 de 22 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando os termos do 
processo PaE nº.2021/1035475.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 98 da lei nº. 5.810/24.01.1994, a 
servidora GENilda MacEdo MarTiNS, matrícula nº. 57193095/2, cargo 
de Técnica de Enfermagem, regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado 
no 6º centro regional de Saúde – Barcarena, 02 (dois) meses de licença 
Prêmio, correspondente ao Triênio de 06.11.2011 à 05.11.2014.
aUToriZar que a servidora goze 02 (dois) meses de licença Prêmio, no 
período de 01/12/2021 à 29/01/2022 no total de 60 (sessenta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 29.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.
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Portaria Nº. 1397 de 29 de oUtUBro de 2021.
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo nº. 2021/798190.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora Paoola criSTiNa BE-
ZErra ViEira, matrícula nº. 57205008/3, ocupante do cargo de Biólogo, 
regime Jurídico de Estatutário Efetivo, lotada no departamento de con-
trole de Endemias, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida através 
da Portaria nº 90/ 19.04.2016, publicado no Diário Oficial do Estado do 
Pará n°. 33.112/20.04.2016, correspondente ao Triênio de 26.11.2012 a 
25.11.2015, no período de 09.12.2021 a 07.01.2022.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de 
Estado de Saúde Pública em: 29.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria Nº 079 de 27 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, usando de 
suas atribuições, delegadas através da PorTaria Nº. 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190/11.04.1996 e considerando o teor do 
processo PaE nº. 2021/729322.
rESolVE:
dETErMiNar, de comum acordo, que a servidora iZaBEl MarciÃo doS 
SaNToS, matrícula nº. 5897738/1, cargo de Técnico de Enfermagem, 
regime jurídico de Estatutário Efetivo, lotado no 9º centro regional 
de Saúde – Santarém, goze de licença Prêmio, que lhe foi concedida 
através da PorTaria Nº. 006/26.01.2021, publicada no doE nº 34.480/ 
03.02.2021, correspondente ao Triênio de 31.01.2015 a 30.01.2018, no 
período de 10.12.2021 a 08.01.2022, no total de 30 (trinta) dias.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 29.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 723067

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria coLetiVa Nº 1.401 de 29 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/03.04.1996, publi-
cada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que dispõe 
o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde, aos servidores abaixo re-
lacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

57193953/1 aNdrEZa SoTEro do NaSci-
MENTo

aGENTE dE 
PorTaria

13/09/2021 a 
19/09/2021

81528 – 
28/10/2021

57173299/1 alda liMa lEMoS ENfErMEiro 30/06/2021 a 
25/07/2021

295/2021 – 
29/07/2021

5895928/1 diVaNicE cHaVES laMEira TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

15/07/2021 a 
14/08/2021

275/2021 – 
15/07/2021

57207359/1 EliaNE SilVa da rocHa TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

12/08/2021 a 
27/08/2021

1695/2021 – 
26/08/2021

57196650/2 EliElMa SaNToS da MoTa TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

28/07/2021 a 
12/08/2021

305/2021 – 
03/08/2021

270091/3 Maria TarciSia PiNHEiro 
cHaGaS NUTricioNiSTa 15/07/2021 a 

30/07/2021
278/2021 – 

19/07/2021

5901197/1 MariNilZa foNSEca dE SoUSa TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

19/07/2021 a 
18/08/2021

285/2021 – 
23/07/2021

5295009/4 MarY GlaUcY BriTo cHiaNca 
NEVES

TEraPEUTa ocU-
PacioNal

09/08/2021 a 
13/08/2021

351/2021 – 
19/08/2021

57228210/1 oZETE BarroSo dE SoUZa TÉcNico dE 
ENfErMaGEM

16/08/2021 a 
09/12/2021

1683/2021 – 
24/08/2021

57233206/1 SUElEM VEiGa lEao aGENTE adMiNiS-
TraTiVE

04/08/2021 a 
23/08/2021

1692/2021 – 
26/08/2021

5153298/1 Maria do Socorro BriTo 
alVES

aUXiliar dE 
SaUdE

19/10/2021 a 
17/11/2021

81537 – 
28/10/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29/10/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Portaria coLetiVa Nº 1.402 de 29 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de 1994;
rESolVE:
coNcEdEr, licença para Tratamento de Saúde - Prorrogação, aos servido-
res abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

92550/1 SUElY PENHa BarBoSa ENfErMEiro 17/07/2021 a 
17/07/2021

355/2021 – 
24/08/2021

57209512/1 VaNilcE ViaNa oliVEira aGENTE dE ar-
TES PraTicaS

13/07/2021 a 
27/07/2021

290/2021 – 
27/07/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29/10/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 722999

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

4º terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo 
Nº 05/2018 - Processo N° 2018/240205.

ParTES: Secretaria de Estado de Saúde Pública/ SESPa e Secretaria de 
Estado de desenvolvimento Urbano e obras Publica/SEdoP.
do oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo a suplementação 
de recursos ao Termo de cooperação Técnica nº 005/2018, para atender 
a execução do objeto inicialmente pactuado (elaboração do projeto para 
Hospital regional no Município de cametá);
DA SUPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS: O recurso financeiro 
do Termo de cooperação nº 005/2018 será suplementado na ordem de r$ 
14.338,48 (Quatorze mil trezentos e trinta e oito reais e quarenta e oito 
centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTÀria: 8289,  Elemento de despesa: 449051 e fonte 
de recurso: 0103 / 0130 / 0303 / 0330 / 0103 / 0301.
DA RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas estabelecidas no 
termo de cooperação nº 05.2018 não alteradas por este Termo aditivo.
data da assinatura: 28/10/21
ordenador: ariEl doUrado SaMPaio MarTiNS dE BarroS- Secretario 
adjunto de Gestão administrativa- Portaria 335 de 03 de julho de 2020- 
ordenador de despesa

Protocolo: 722774

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de aBertUra do PreGÃo eLetrÔNico Nº 113/
sesPa/2021

a Secretaria de Estado de Saúde Pública, através de sua Pregoeira, co-
munica que realizará licitação na modalidade Pregão Eletrônico do tipo 
“MENor PrEÇo Por loTE”, conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada para prestação de servi-
ços continuados de limpeza, conservação e higienização para atender as 
instalações dos bens móveis das Sedes regionais da Secretaria de Saúde 
Pública – SESPa, com o fornecimento de todos os materiais, equipamen-
tos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades 
adequadas à perfeita execução contratuais, promovendo, quando reque-
rido, sua substituição imediata, por um período de 12 (doze) meses, e 
possibilidade de prorrogação por até 60 (sessenta) meses, conforme art. 
57, inciso ii da lei 8666/93.
daTa da aBErTUra: 16 de novembro de 2021.
Horário: 09h00 (Horário de Brasília).
local: www.comprasgovernamentais.gov.br
UaSG: 925856
doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288 /8338
ElEMENTo dE dESPESa: 339037
foNTE dE rEcUrSo: 0103 / 0303
ENTrEGa do EdiTal: os interessados poderão retirar o edital nos sítios: 
www.comprasnet.gov.br ou www.compraspara.pa.gov.br.
oBSErVaÇÃo: dúvidas poderão ser dirimidas diretamente com a pregoei-
ra responsável, através do e-mail cpl@sespa.pa.gov.br.
Belém (Pa), 03 de novembro de 2021.
JoVEliNa Maria SoUSa MaToS
PrEGoEira/cPl/SESPa

Protocolo: 723299

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 053/GecoM/
sesPa/2021

ProcESSo Nº: 2021/791115.
oBJETo: aquisição de Medicamento Nintedanibe 100mg, por deman-
da judicial para atender a liminar em favor de Z. M. S. f., visto que a 
mesma está pautada ação civil Pública – Processo Judicial nº0019021-
46.2017.814.0051.
 coNTraTaNTE: SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica cNPJ N°: 
05.054.929/0001-17.
 coNTraTado: oNco Prod diSTriBUidora dE ProdUToS HoSPiTala-
rES E oNcolÓGicoS lTda cNPJ Nº: 04.307.650/0025-02
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: lEi Nº 8.666/93, art. 2º, inciso ii, da lei fe-
deral nº 14.124/21 (conversão do art. 2º, ii, da Medida provisória nº 
1.026/2021). Valor: r$ 42.613,20 (quarenta e dois mil seiscentos e treze 
reais e vinte centavos).
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doTaÇÃo orÇaMENTária: 8288
ElEMENTo dE dESPESa: 3390-30
foNTE: 0103008809
Belém (Pa), 28 de outubro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará.

Protocolo: 722972

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo eXtrato de disPeNsa de LicitaÇÃo 053/
GecoM/sesPa/2021

ProcESSo Nº: 2021/791115
Nesta data, raTifico o termo de dispensa de licitação nº 053/GEcoM/
SESPa/2021, com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas pos-
teriores modificações.
Belém (Pa), 28 de outubro de 2021.
rÔMUlo rodoValHo GoMES
Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará.

Protocolo: 722988

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 1.398 de 29 de oUtUBro de 2021                              
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das atri-
buições que lhe foram conferidas pela Portaria nº039/03.04.1996, publica-
da no doE nº.  28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo o que dispõe os 
art. 74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo 
o processo 2021/776131;
rESolVE:
aUToriZar o gozo de 19 (dezenove) dias de férias regulamentares, a 
servidora adriaNa dE PaUla SarMENTo, identidade funcional nº 
54194102-1, lotada no departamento de Epidemiologia, no período de 
16.12.2021 a 03.01.2022, referente ao período aquisitivo de 07 de novem-
bro de 2018 a 06 de novembro de 2019, interrompidas através da Portaria 
nº 959/19.07.2021, publicada no doE nº 34.644/20.07.2021.
 rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29.10.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 722899

.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

errata de FÉrias
Retifica-se a Portaria Coletiva n°. 1.307/19.10.2021, publicada no 
doe N°.34.746/25.10.2021, referente a servidora Maria cElESTE Pi-
NHEiro raiol, matrícula 6080456-, o PEriodo dE GoZo dE fEriaS.
onde se lê: PEriodo dE GoZo: 01.12.2021 a 30.12.2021.
Leia-se: PEriodo dE GoZo: 01.12.2021 a 20.12.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29.10.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 722947

t.
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº. 1.399 de 27 de oUtUBro de 2021
a dirETora dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE/
dGTES, usando de suas atribuições que lhe foram conferidas pela 
PorTaria Nº. 039/03.04. 96, coNSidEraNdo o que dispõe os artigos 
74 a 76, da lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo o 
processo nº 2021/1117458;
r E S o l V E:
TorNar SEM EfEiTo, as férias regulamentares do servidor raiMUNdo 
ValdEViNo BraNdÃo PiNTo, identidade funcional 5150531-1, ocupante 
do cargo de aGENTE dE PorTaria, lotado no centro de Saúde - ameri-
cano, no período de 03 de novembro de 2021 a 02 de dezembro de 2021, 
referente ao período aquisitivo de 02 de julho de 2020 a 01 de julho de 
2021, concedidas através da Portaria coletiva nº 1.175/05.10.2021, publi-
cada no doE nº. 34.726/06.10.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE /
SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29.10.2021.
Kelly de cassia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 722916

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº. 1.396 de 28 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso da 
competência delegada através da PorTaria Nº. 050/17.01.2006, 
Publicado no doE n.º 30.605/19.01.2006, e considerando os termos do 
Processo PaE nº. 2021/1031335.
rESolVE:
coNcEdEr, de acordo com o artigo 93 da lei 5.810/24.01.94, licença 
Sem Vencimentos de 02 ( dois) anos a servidora EliaNE fErro BaHia da 
SilVa, matrícula nº. 57189041/2 ocupante do cargo de Médico, lotada na 
centro de Saúde - Marco, a contar de 01.10.2021.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde da Secretaria de
Estado de Saúde Pública em: 29.10.2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde

Portaria coLetiVa Nº 1.400 de 29 de oUtUBro de 2021
a diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, no uso das 
atribuições que lhe foram conferidas pela Portaria nº 039/ 03.04.1996, 
publicada no doE nº. 28.190 de 11.04.1996 e, coNSidEraNdo, o que 
dispõe o art. 81 da lei n° 5.810, de 24 de janeiro de;
rESolVE:
coNcEdEr, licença assistência, aos servidores abaixo relacionados;

Matrícula Nome cargo Período laudo

54194156/1 liSVaNETE da coSTa 
PiNHEiro riBEiro

aGENTE dE Por-
Taria

13/08/2021 até 
13/08/2021

80454 – 
04/10/2021

54194156/1 liSVaNETE da coSTa 
PiNHEiro riBEiro

aGENTE dE Por-
Taria

17/08/2021 até 
18/08/2021

81443 – 
27/10/2021

55590003/1 THaiNa GiSElY aZEVEdo 
rEiS

aGENTE adMiNiS-
TraTiVo

15/10/2021 até 
22/10/2021

81456 – 
27/10/2021

5895980/1 KEila GoES NoGUEira aGENTE dE Por-
Taria

23/08/2021 até 
21/09/2021

354/2021 – 
24/08/2021

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GdV/dirEToria dE GESTÃo do TraBalHo E da EdUcaÇÃo Na SaÚdE
/SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, em 29/10/2021.
Kelly de cássia Peixoto de oliveira Silveira
diretora de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde.

Protocolo: 722768
..

ESCOLA TÉCNICA DO SUS

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

GoVerNo do estado do ParÁ
sisteMa ÚNico de saÚde

secretaria de estado de saÚde PÚBLica
escoLa tÉcNica do sUs do ParÁ “dr. MaNUeL ayres”
editaL de aBertUra Nº 012 de 29 de oUtUBro de 2021

iNScriÇÕES Para o cUrSo dE aTUaliZaÇÃo No coNTrolE do cÂNcEr 
(ca) dE MaMa E colo dE ÚTEro coM ÊNfaSE Na colETa do PccU E 
EXaME clÍNico da MaMa
a diretora, Elizeth do Socorro da Silva Braga, da Escola Técnica do Sis-
tema Único de Saúde do Pará “dr. Manuel ayres” - ETSUS/Pa, diretoria 
vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Pública - SESPa, no uso de suas 
atribuições legais, torna público as inscrições para o curso de atualização 
no controle do câncer (ca) de Mama e colo de Útero com Ênfase na coleta 
do PccU e Exame clínico da Mama.
1- das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1 o presente Edital tem por objeto a realização do curso de atualização 
no controle do câncer (ca) de Mama e colo de Útero com Ênfase na coleta 
do PccU e Exame clínico da Mama, destinado a enfermeiros das regiões 
de Saúde Metropolitana i, ii, iii, caetés, carajás, Marajó i e Tocantins que 
atuam no Sistema Único de Saúde.
1.2 o presente Edital está complementando a lista de espera para os pro-
fissionais do Edital de Abertura Nº 009, de 31 de agosto de 2021, publicado 
no Diário Ofical N° 34.687, de 01 de setembro de 2021, realizado pela 
ETSUS/Pa;
1.3 A lista de espera refere-se ao quantitativo de profissionais enfermeiros 
inscritos no último edital e que não foram contemplados devido o quantita-
tivo limite de 22 (vinte e dois) discentes para cada turma;
1.4 o Edital irá contemplar somente os inscritos na lista de espera.
2- do cUrso
2.1 o curso de atualização no controle do câncer (ca) de Mama e colo de 
Útero com Ênfase na coleta do PccU e Exame clínico da Mama, tem carga 
horária de 40 horas, sendo 24h de teoria e 16h de prática;
2.2 o curso terá 2 (duas) turmas;
2.3 o curso será realizado no período de 22 a 26 de novembro 2021;
2.4 as aulas acontecerão na modalidade presencial no município de Be-
lém, na sede da ETSUS/Pa, em horário integral de 08:00h às 12:00h e de 
14:00h às 18:00h, com 2 (duas) horas de intervalo, conforme anexo i.
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3- dos reQUisitos Para iNGresso No cUrso
3.1 os participantes devem atender aos seguintes critérios para efetivação 
de sua inscrição no curso:
3.1.1 Ser enfermeiro(a) da Secretaria Municipal de Saúde ou do centro 
regional de Saúde;
3.1.2 desenvolver sua atividade na atenção Básica ou no atendimento à 
saúde da mulher no SUS.
4- das iNscriÇÕes
4.1 as inscrições são gratuitas;
4.2 o Edital estará disponível no portal da SESPa: www.saude.pa.gov.br;
4.3 os documentos dos discentes que constam na lista de espera deverão 
ser enviados a partir do dia 03 a 16 de novembro de 2021, conforme o 
funcionamento da ETSUS/Pa, de segunda a sexta de 08:00h às 17:00h;
4.4 o envio de documentos dos discentes deverão ser enviadas por meio 
eletrônico para o email: inscricoesetsuspa@gmail.com ou entregue na Se-
cretaria Escolar da ETSUS/Pa, situada à Travessa da Estrella nº 2342- Mar-
co - cEP: 66.080-471;
4.5 No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:
4.5.1 ficha de inscrição (anexo ii);
4.5.2 declaração de liberação para participar do curso (anexo iii);
4.5.3 cópia do rG;
4.5.4 cópia do cPf;
4.5.5 cópia do diploma de Graduação, emitido por instituição de ensino 
devidamente reconhecida pelo MEc.
5- das VaGas
5.1 Serão ofertadas 44 (quarenta e quatro) vagas sendo 2 (duas) turmas.
5.2 a distribuição de vagas encontra-se no anexo i deste Edital.
6- das disPosiÇÕes Gerais
6.1 a inscrição do candidato implicará na aceitação das normas contidas 
neste Edital;
6.2 Somente serão aceitas as inscrições que não apresentarem pendências;
6.3 a ETSUS/Pa, não receberá inscrições fora do prazo estabelecido neste 
edital;
6.4 Será eliminado, a qualquer época, mesmo depois de matriculado, o 
candidato que, comprovadamente, para realizar este curso, tiver usado 
documentos e/ou informações falsas;
6.5 o discente deverá cumprir no mínimo de 75% de frequência;
6.6 os casos omissos serão resolvidos pela direção da ETSUS/Pa.
Belém, 29 de outubro de 2021.
Elizeth do Socorro da Silva Braga
diretora da ETSUS/Pa “dr. Manuel ayres”

aNeXo i
LocaL, PerÍodo e distriBUiÇÃo de VaGas do cUrso

local, Período e Horário do curso região de Saúde Municípios Vagas ofer-
tadas

aula Presencial
ETSUS/Pa

Travessa da Estrella nº 2342
Marco – Belém-Pa
cEP: 66.080-471
22 a 26/11/2021

08:00h às 12:00h e de 14:00h 
às 18:00h, com 2 (duas) horas de 

intervalo

Metropolitana i

ananindeua 02
Belém 17

Benevides 01
Marituba 02

Metropolitana ii

Bujaru 02
concordia do Pará 01

Santa izabel do Pará 02
Vigia de Nazaré 01

Metropolitana iii

aurora do Pará 01
capitão Poço 02

castanhal 03
irituia 01

Maracanã 02
caetés capanema 01
carajás itupiranga 01
Marajó i Muaná 01

Tocantins
abaetetuba 01
Barcarena 02

igarapé Mirin 01
ToTal dE VaGaS: 44

aNeXo ii
FicHa de iNscriÇÃo

1. NoME:
 

2. SEXo: M ( ) f (  )
 

3. c. idENTidadE:
 

4. ÓrGÃo EXPEdidor:
 

5. NaSciMENTo:
 

6. cPf:
 

7. ENdErEÇo:
 

8. Bairro:
 

9. cEP.:
 

10. MUNicÍPio dE NaSci-
MENTo:

 

11. foNE:
 

12. E-Mail:
 

13. EScolaridadE: GradUaÇÃo
14. PÓS-GradUaÇÃo:

 ___________________________

15. NEcESSiTa dE aTENdiMENTo ESPEcial:
 (   ) SiM           (    ) NÃo

QUal:  _________________

16. carGo/fUNÇÃo:
 

17. MaT. fUNcioNal:
 

18. local dE loTaÇÃo:
 

19. MUNicÍPio oNdE TraBalHa:
 

20. SiTUaÇÃo fUNcioNal: (  ) EfETiVo (  ) TEMPorário (  )carGo coMiSSioNado

terMo de coMProMisso iNdiVidUaL
Este Termo de compromisso individual assegura o direito ao servidor de 
participar do curso/capacitação/oficina oferecido  pela Escola Técnica do 
SUS “dr. Manuel ayres”.
o Participante deverá cumprir o mínimo de 75% de frequência nas discipli-
nas do curso/capacitação/oficina citado acima, mediante comprovação em 
lista de frequência, resguardando direito de apresentar atestado médico 
para justificar falta, do contrário fica impedido de receber certificado.
Belém, _____ de _________________ de 2021.

 __________________________                         __________________
Assinatura e Carimbo da Chefia Imediata     Assinatura do Participante

aNeXo iii
decLaraÇÃo de LiBeraÇÃo Para ParticiPar do cUrso

declaro   que   o servidor  (a) __________________________________
__________ lotado (a) no Setor ________________________________
__ do (a) ____________________ tem disponibilidade para participar do 
curso de atualização no controle do câncer (ca) de Mama e colo de Útero 
com Ênfase na coleta do PccU e Exame clínico da Mama, com liberação 
para cumprir a carga horária de 40 horas, durante o período de ________ 
a ________________ de 2021.
Belém,     ____de _________________ de 2021.
                _________________________________________________________
Carimbo e assinatura da chefia imediata
obs. fazer a declaração com a logomarca do centro regional ou Município 
de origem.

Protocolo: 722886

.

.

LABORATÓRIO CENTRAL
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria Nº 201 de 29 de oUtUBro de 2021
coNcEdEr a servidora Maria dE BElÉM MarQUES, matrícula nº 
3261220-1, ocupante do cargo de aGENTE adMiNiSTraTiVo i, lotada no 
laboratório central, 60 (Sessenta) dias de licença Prêmio, no período de 
01 de dezembro de 2021 a 29 de janeiro de 2022, referente ao triênio de 
06/05/2016 a 05/05/2019.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 723144
Portaria Nº 204 de 29 de oUtUBro de 2021

dETErMiNar que a servidora MirlaiNE oliVEira BaHia, matrícula nº 
57193984-1, ocupante do cargo de TÉcNico EM PaToloGia clÍNica, lo-
tada no laboratório central, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, no período 
de 03 de novembro de 2021 a 02 de dezembro de 2021, referente ao triê-
nio de triênio de 10/03/2017 a 09/03/2020.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pará

Protocolo: 723196

.

.

oUtras MatÉrias
.

TErMo dE adESao dE aTa dE rEGiSTro dE PrEÇoS Nº 01/lacEN/
2021-PrEGao ElETroNico SrP 113/2020-fPEH dE clÍNicaS GaSPar 
ViaNa
PaE: 661282/2021
oBJETo: MaTErial MÉdico (luvas de procedimentos)
firMa coNTradada:
ifS NaSciMENTo & cia lTda.
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cNPJ/cPf: 63.872.493/0001-70
ToTal da adESÃo a aTa dE rEGiSTroS dE PrEÇoS Nº 01/lacEN/2021 
–r$144.000,00
Belém (Pa), 25 de outubro de 2021.
alBErTo SiMÕES JorGE JUNior
diretor do lacEN/Pa

                          
Protocolo: 723107

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  3ª REGIONAL

.

t.
.

torNar seM eFeito
.

as Portarias 793,794 e 795 de diÁrias 
do dia 28/10/2021 doe Nº 34.751

Servidora: dENilda da coSTa MarTiNS SilVa
PErÍodo: 03,04 E 05/11/2021
ordENador: Mário MoraES cHErMoNT filHo
Protocolo: 721563

Protocolo: 722787
torNar seM eFeito

as Portarias 796,797 e 798 de diÁrias 
do dia 28/10/2021 doe Nº 34.751

Servidores: Benedito José de lima da Silva    motorista período: 03/11/21
Waldocelys Pereira Manos Moraes   motorista   período: 04/11/21
João ricardo da rocha rodrigues   motorista   período: 05/11/21
ordENador: Mário MoraES cHErMoNT filHo

Protocolo: 722793

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  4ª REGIONAL

.

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 550 04 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar Visita técnica e capacitação sobre os 
serviços de ouvidoria do SUS, na Secretaria Municipal de Saúde de Viseu 
e com a 
coordenação do Hospital Público: Hospital Municipal de Tracuateua.
origem: capanema/Pa – destino: Viseu e Tracuateua /Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
cristina Guimarães costa 54189843-1 odontologa

Maria lucicleide da Silva Gadelha 57206713-1 ag. de artes Plásticas
 
Período: 20 a 22/10/2021 Quantidade 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 551   04 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar Visita técnica e capacitação sobre os serviços de ouvidoria do SUS, 
na Secretaria Municipal de Saúde de Viseu e com a coordenação do Hospi-
tal Público: Hospital Municipal de Tracuateua.
origem: capanema/Pa – destino: Viseu e Tracuayeua /Pa

Nome do Servidor Matrícula  

luiz Maria alves felipe filho 57206795-1 Motorista

Período: 20 a 22/10/2021 Quantidade 2,5 (duas e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 722437
Portaria Nº 542 30 de seteMBto de 2021.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar a capacitação para o Tratamento de cessação do Taba-
gismo aos profissionais das equipes de Atenção Primária.
origem: capanema/Pa – destino: Salinópolis /Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo

luiza Helena Progênio de Santana 54190705-1 assistente Social
 
Período: 25 a 27/10/2021 Quantidade 1,5 (uma e meia)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 543  30 de seteMBto de 2021

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar a capacitação para o Tratamento de cessação do Tabagismo aos 
profissionais das equipes de Atenção Primária.
origem: capanema/Pa – destino: Salinópolis /Pa

Nome do Servidor Matrícula  
ávila Junior de Sousa amaral                                                                                                                                           

                                                                                                       57207813/1 Motorista

Período: 25 a 27/10/2021 Quantidade 1,5 (uma e meia)
Protocolo: 722439

Portaria Nº 574 06 de oUtUBro de 2021.
fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar ações do programa VSPEa(Vigilância em Saúde de Po-
pulações Expostas aos aGroTÓXicoS); Em cumprimento as orientações 
sugeridas na caPaciTaÇÃo realizada pela coordENaÇÃo ESTadUal dE 
ViSaMB; que trata da inclusão do PlaNo 
NacioNal dE SaÚdE QUadriÊNio - 2020/2023; Que sugere implantação 
do programa VSPEa, nos municípios deste 4ºcrS/SESPa.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, Peixe Boi, Nova Timboteua e 
Salinópolis/Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
ataídes Eduardo Nascimento 0505081 ag. de Saúde Pública

Hérica Priscila da Nóbrega Silva 5946836-1 comissionado
José Maria Moura 0502121 Guarda de Endemias 

 
Período: 19 a 22/10/2021 Quantidade 2,0 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 575   06 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar ações do programa VSPEa(Vigilância em Saúde de Populações 
Expostas aos aGroTÓXicoS); Em cumprimento as orientações sugeridas 
na caPaciTaÇÃo realizada pela coordENaÇÃo ESTadUal dE ViSaMB; 
que trata da inclusão do PlaNo NacioNal dE SaÚdE QUadriÊNio - 
2020/2023; Que sugere implantação do programa VSPEa, nos municípios 
deste 4ºcrS/SESPa.
origem: capanema/Pa – destino: Bonito, Peixe Boi, Nova Timboteua e 
Salinópolis/Pa

Nome do Servidor Matrícula  
antônio Marques da cruz 0500866 motorista

Período: 19 a 22/10/2021 Quantidade 2,0 (duas)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 722311
Portaria Nº 571 05 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei 2º 5.810/94
objetivo: realizar capacitação sobre a saúde da criança com foco na cader-
neta da criança e Teste do Pezinho para técnicos e enfermeiros.
origem: capanema/Pa – destino: Peixe Boi e Nova Timboteua /Pa

Nome do Servidor Matrícula cargo
diná ferreira da costa 57174866-1 Enfermeira

iolanda de fatima Mendes da Silva 3156184-1 odontóloga
Márcia cristina Sousa do rosário 6402964-1 ag. administrativa

 
Período: 21 e 22/10/2021 Quantidade 1,0 (uma)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

diÁria
Portaria Nº 572   05 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: lei nº 5.810/94
Objetivo: conduzir veículo oficial com servidores do 4ªCRS/SESPA para 
realizar  capacitação sobre a saúde da criança com foco na caderneta da 
criança e Teste do Pezinho para técnicos e enfermeiros.
origem: capanema/Pa – destino: Peixe Boi e Nova Timboteua /Pa

Nome do Servidor Matrícula  
ávila Junior de Sousa amaral                                                                                                                                           

                                                                                                       57207813/1 Motorista

Período: 21 e 22/10/2021 Quantidade 1,0 (uma)
ordenador: Patrícia de fatima lima da Silva

Protocolo: 722351
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  5ª REGIONAL

.

Portaria Nº 340 de 29/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo NoS laBoraTorioS dE BaSE dE rE-
ViSÃo dE Malária.
PErÍodo: 03 a 05/11/2021.
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QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): MÃE do rio-Pa E aUrora do Pará-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
iraNEidE GaldiNo MorEira 57206615 aG. dE ENdEMiaS

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 722920

Portaria Nº 339 de 29/10/2021
fUNdaMENTo lEGal: arT. 149 da lEi 5.810/94
oBJETiVo: rEaliZar SUPErViSÃo NaS aÇÕES dE doENÇa dE cHaGaS 
E lEiSHMaNioSES.
PErÍodo: 03 a 05/11/2021.
QUaNTidadE dE diáriaS: 2,5
oriGEM: SÃo MiGUEl do GUaMá-Pa
dESTiNo (S): MÃE do rio-Pa E aUrora do Pará-Pa
SErVidor (ES):

NoME MaTricUla carGo
alVaro JUNior dE oliVEira GoMES 901071 MicroScoPiSTa

ordENador: HErcUlES lUiS NaSciMENTo MoUra
Protocolo: 723016

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  7ª REGIONAL

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria: 314 de 29 de oUtUBro de 2021
Prazo para aplicação (em dias): 30
Prazo para Prestação de contas (em dias): 45
Nome do Servidor    cargo do Servidor    Matrícula
oScar fErNaNdo lEiS fiGUEirEdo - GUarda dE ENdEMiaS – Mat. 
1087012
Programa de Trabalho         fonte do recurso     Natureza da despesa            Valor
908302                                0103000000           339033                                     1.000,00
Observação:     A fim de cobrir despesas com transporte fluvial  e  terrestre 
para os municípios de afuá e chaves.
ordenador: Valdinei Silva Teixeira Júnior.

Protocolo: 722989

.

.

diÁria
.

Portaria N° 315 de 29 de oUtUBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 09/11/2021 a 22/11/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
1087012 / oScar fErNaNdo lEiS fiGUEirEdo / 166.613.542-91
oBJETiVo: Participar e coordenar uma ação de força-tarefa integrada com 
a coordenação estadual da Malária nos municípios de fronteira, entre 7º e 
8º crS (afuá, chaves, anajás e Breves), busca ativa de casos, supervisão 
de UdTs rurais, monitoramento, diagnóstico precoce, tratamento imediato 
e entrega e instalação de MILDs nas áreas endêmicas que mais notificaram 
casos de malária falciparum ou maligna, nos anos de 2020 e até o presente 
momento do ano de 2021. 
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 316 de 29 de oUtUBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 09/11/2021 a 22/11/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0501019 / JoSE Maria doS SaNToS / 081.308.502-06
oBJETiVo: Participar em apoio técnico de uma ação de força-tarefa inte-
grada com a coordenação estadual da Malária nos municípios de fronteira, 
entre 7º e 8º crS (afuá, chaves, anajás e Breves), busca ativa de casos, 
supervisão de UdTs rurais, monitoramento, diagnóstico precoce, tratamen-
to imediato e entrega e instalação de Milds nas áreas endêmicas que mais 
notificaram casos de malária falciparum ou maligna, nos anos de 2020 e 
até o presente momento do ano de 2021.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 317 de 29 de oUtUBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 09/11/2021 a 22/11/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0505069 / BENEdiTo coSMo riBEiro liMa / 206.755.262-72

oBJETiVo: Participar em apoio técnico de uma ação de força-tarefa inte-
grada com a coordenação estadual da Malária nos municípios de fronteira, 
entre 7º e 8º crS (afuá, chaves, anajás e Breves), busca ativa de casos, 
supervisão de UdTs rurais, monitoramento, diagnóstico precoce, tratamen-
to imediato e entrega e instalação de Milds nas áreas endêmicas que mais 
notificaram casos de malária falciparum ou maligna, nos anos de 2020 e 
até o presente momento do ano de 2021.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 318 de 29 de oUtUBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 09/11/2021 a 22/11/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
0478476 / BENTa Maria alVarEZ coSTa / 131.188.972-87
oBJETiVo: Participar em apoio técnico de uma ação de força-tarefa inte-
grada com a coordenação estadual da Malária nos municípios de fronteira, 
entre 7º e 8º crS (afuá, chaves, anajás e Breves), busca ativa de casos, 
supervisão de UdTs rurais, monitoramento, diagnóstico precoce, tratamen-
to imediato e entrega e instalação de Milds nas áreas endêmicas que mais 
notificaram casos de malária falciparum ou maligna, nos anos de 2020 e 
até o presente momento do ano de 2021.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 319 de 29 de oUtUBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 09/11/2021 a 22/11/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
59484361 / rENaTa BroNZE MaTToS / 004.436.952-29
oBJETiVo: Participar em apoio técnico de uma ação de força-tarefa inte-
grada com a coordenação estadual da Malária nos municípios de fronteira, 
entre 7º e 8º crS (afuá, chaves, anajás e Breves), busca ativa de casos, 
supervisão de UdTs rurais, monitoramento, diagnóstico precoce, tratamen-
to imediato e entrega e instalação de Milds nas áreas endêmicas que mais 
notificaram casos de malária falciparum ou maligna, nos anos de 2020 e 
até o presente momento do ano de 2021.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Portaria N° 320 de 29 de NoVeMBro de 2021
NÚMEro dE diáriaS: 13 diárias e meia Valor: r$ 3.204,63
foNTE: fES - SUS/fUNdo a fUNdo
oriGEM: 7º crS, dESTiNo: afUá
PErÍodo: dE 09/11/2021 a 22/11/2021
MaTrÍcUla / NoME / cPf
5960028 / GilBErTo do roSario SErra / 775.896.882-15
oBJETiVo: Participar em apoio técnico de uma ação de força-tarefa inte-
grada com a coordenação estadual da Malária nos municípios de fronteira, 
entre 7º e 8º crS (afuá, chaves, anajás e Breves), busca ativa de casos, 
supervisão de UdTs rurais, monitoramento, diagnóstico precoce, tratamen-
to imediato e entrega e instalação de Milds nas áreas endêmicas que mais 
notificaram casos de malária falciparum ou maligna, nos anos de 2020 e 
até o presente momento do ano de 2021.
dirETor do 7° crS/SESPa: ValdiNEi SilVa TEiXEira JÚNior

Protocolo: 722993

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  9ª REGIONAL

.

errata de diÁria. Portaria de diÁria Nº 295 de 28 de 
setembro de 2021. Publicado no Diário Oficial n° 34.728 de 07 de 
outubro de 2021. Protocolo: 713755.
Servidores:
Herberto de carvalho dantas filho.
Gleydson de Barros coelho
onde se lê.
Período: 18/10/2021 a 30/10/2021 N° de diária: 12,5 (doze diárias e 
meia).
Leia-se.
Período:25/10/21 a 06/11/21. N° de diária: 12,5 (doze diárias e meia).
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
aline Nair liberal cunha.
dirETora do 9° cENTro rEGioNal dE SaÚdE

Protocolo: 722912
Portaria Nº 891 de 16 de seteMBro de 2021

o Secretário de Estado de Saúde Pública, no uso de suas atribuições legais 
que lhe são conferidas, através do decreto nº 2.235 de 16 de Julho de 
1997, publicado no doE Nº 28.508/18.07.1997, e considerando o teor do 
processo de nº 2021/1030312.
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 249 de 11.10.2011, em observân-
cia aos arts. 32 e 34 da lei nº 5.810/94, e no art.40. §4º da constituição 
do Estado.
rESolVE:
HoMoloGar, a avaliação de desempenho do Estágio Probatório da servi-
dora relacionada abaixo, considerando-a apta para exercer o cargo, com o 
conceito obtido de acordo com o seu respectivo processo.
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MaTricUla NoME carGo loTaÇÃo coNcEiTo

5881951-2 KariNE PaSTaNa 
MENEZES MÉdica 9ºcrS/SESPa/UrES     BoM

PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE
GaBiNETE do SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica, EM 
16/09/2021
rÔMUlo rodoValHo GoMES
SEcrETário dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica - SESPa

Protocolo: 722960
Portaria de diÁria Nº 326 de 25 de oUtUBro de 2021.

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: Supervisão direta em assessoramento técnico e atualização dos 
profissionais para as atividades inerente ao Programa de Vigilância e Con-
trole de arboviroses.
origem: Santarém/ Pa- Brasil.
destino: curuá /Pa – Brasil.
Período: 15/11/2021 a 19/11/2021 / N° de diária: 4,5 (quatro diárias e 
meia)
Servidores:
José Walter Silva costa
cPf: 206.412.492-68
Matrícula: 64494
cargo: Enfermeiro.
Nesildo oliveira Pinto
cPf 195.236.532-53.505382.
Matrícula: 505382.
cargo: agente de Saúde.
francisco freitas
cPf:091.821.102-63
Matrícula:0505330
cargo: agente de Saúde.
ordenador: aline Nair liberal cunha.

Protocolo: 723013
Portaria Nº327 de 25 de oUtUBro de 2021

fundamento legal: dEcrETo N° 2819 dE 06 SETEMBro dE 1994.
oBJETiVo: Prestar assessoria técnica imediata conforme Plano integrado 
de ações de Prevenção e controle da Malária/2021.
origem: Santarém/ Pa- Brasil
destino: Jacareacanga/ Pa – Brasil
Período:08/11/2021 a 22/11/2021 N° de diária: 14,5 (catorze diárias e 
meia)
Servidores:
Josiel Santos de Sousa
cPf:157.782.232-34
Matrícula:1088272
cargo: agente de Saúde Pública
antônio lincoln Maia
cPf: 205.520.682-68
Matrícula: 504297
cargo: Guarda de Endemias
Erivan da Silva dias
cPf: 195.773.112-53
Matrícula: 0505337
cargo: agente de saúde
ordenador: aline Nair liberal cunha

Protocolo: 723100

.

.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  11ª REGIONAL

.

 Portaria Nº 99  de 29   de oUtUBro de 2021
o (a) ordENador (a) de dESPESa da Secretária de Estado de Saúde Pu-
blica usando de suas atribuições e tendo em vista as instruções contidas no 
decreto nº 2819 dE 06 dE Setembro de 1994. Que disciplina a concessão 
de diária em Missão Oficial do Estado e Obtendo Capacitação Profissional.
Objetivo: Participar do monitoramento nas maternidades para verificar 
novo protocolo medicamentoso da transmissão vertical. Monitoramento do 
uso do SicloN, Gerencial e monitoramento da farmácia Especializada.
Município: Marabá/ Eldorado dos carajás/curionópolis
PEriodo: 08 a 12 /11/2021
Nº dE diariaS 4/5 (Quatro diárias e meia)
 

SErVidor carGo MaTricUla

Wanessa Elida Ponchio dos Santos Brito fonoaudiólogo 57190821/1

rosangela Viana dos Santos chefe da divisão Técnica 5942525/2

ordenador: irlândia da Silva Galvão
Protocolo: 722961

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  12ª REGIONAL

.

Portaria Nº 594 de 29 de oUtUBro de 2021.
Nome: célio Santos cruz.
cargo: agente de Saúde Pública.
Matrícula/Siape: 504828.
cPf:  270.785.661-49.
Período: 28 a 30.10.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia.
destino: Santa Maria das Barreiras
objetivo: conduzir os Técnicos da doca
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 722769
Portaria Nº 595 de 29 de oUtUBro de 2021

Nome: Maria da conceição Teixeira da Silva.
cargo: agente administrativo.
Matrícula/Siape: 5897614-1.
cPf: 690.291.992-53.
Período: 03 a 05.11.2021.
Nº de diárias: 2,5 (duas e meia).
origem: conceição do araguaia-Pa.
destino: Santana do araguaia, Santa Maria das Barreiras e cumaru do 
Norte
objetivo: realizar visitas técnicas nas ouvidorias implantadas nos municí-
pios, Santana do araguaia, Santa Maria das Barreiras e cumaru do Norte
ordenador de despesas: Jucirema de Souza Gomes diretora do 12º crS/
SESPa, em exercício. Portaria – 0351/20.05.2021.

Protocolo: 723208
..

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 
PÚBLICA -  13ª REGIONAL

.

Portaria Nº 382 de 05 de oUtUBro de 2021
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (coord. reg. do Núcleo de Planeja-
mento), matrícula – 5913119-1; João Elias Sassim da Silva (diretor regio-
nal), matrícula – 5930010-2;
objetivo: realizar monitoramento e avaliação do sistema diGiSUS e orien-
tações acerca da elaboração do planos Municipais de Saúde (PMS 2022-
2025), bem como realizar visita in loco nos imóveis da SESPa cedidos aos 
municípios para atualização do acervo patrimonial imobiliário; 2,5 (duas e 
meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para limoeiro do ajuru no período de 20 a 22/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 383 de 05 de oUtUBro de 2021
Nome: Jocivaldo ladislau Batista (Supervisor de leishmaniose e Malária), 
matrícula 5789346-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de 
Endemias), matrícula – 57206619-1;
objetivo: Supervisão e avaliação do sistema de formação da malária, Si-
VEP-Malária. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 21 a 23/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 384 de 07 de oUtUBro de 2021
Nome: Ederson Silva da Silva (agente de controle de Endemias), matrícula 
– 57207637-1;
objetivo: realizar ações de controle da malária (distribuição instalação 
de MILD’s, busca de casos positivos, notificação, diagnóstico, tratamento, 
educação em saúde) nas localidades ao longo da Br 422. 14,5 (quatorze 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para oeiras do Pará, no período de 15 a 29/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 385 de 08 de oUtUBro de 2021
Nome: Mairley albuquerque Serrão (Enfermeira) matricula – 57205608-4; 
José Maria Piteira de carvalho (Motorista), matrícula – 5108411-2;
Objetivo: Realizar monitoramento do sistema SIVEP-Gripe, E-SUS notifica 
e avaliar o processo de trabalho nas UBS local referente ao protocolo des-
ses sistemas. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao deslocamento 
do município de cametá para Mocajuba, no período de 13 a 16/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 386 de 13 de oUtUBro de 2021
Nome: antônia denize cardoso damasceno (apoio Técnico administrati-
vo), matrícula – 57190531-1; Vicente filho assunção da cruz (apoio Téc-
nico administrativo), matrícula – 57233230-1;
objetivo: realizar orientações técnicas a rede interna da SMS quanto aos 
pontos de respostas do serviço de ouvidoria do SUS e conjuntamente reali-
zar ações de ouvidoria itinerante na comunidade quilombola de Mangabeira 
acompanhando a equipe de ouvidoria do SUS/SMS de Mocajuba, na sen-
sibilização e divulgação do referido serviço junto à população. 4,5 (quatro 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Mocajuba, no período de 18 a 22/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas
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Portaria Nº 387 de 13 de oUtUBro de 2021
Nome: fabiane Tocantins Souza dos Santos (assistente Social), matrícula 
– 57205402-2; ana clara Gonçalves da Silva, (aux. de informática), ma-
trícula –5116635-1
objetivo: Monitorar e avaliar o desempenho dos serviços de saúde especia-
lizados, implantados na rede de atenção à saúde do município, 2,5 (duas 
e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do município de cametá 
para Baião, no período de 19 a 21/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 388 de 13 de oUtUBro de 2021
Nome: antônio farias Xavier Neto (chefe administrativo), matrícula – 
6029570-2; João lúcio correa da Silva (ag. administrativo), matrícula – 
5089166-2;
objetivo: de vistoriar as embarcações que tem contrato de fornecimento 
de passagem fluvial com o 13ºCRS/SESPA para o trecho Oeiras/Belém/
oeiras e realizar pesquisa de mercado do referido trajeto para o serviço 
de fornecimento de passagem fluvial para PTFD. 2,5 (duas e meia) diárias, 
correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras do 
Pará, no período de 20 a 22/10/2021
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 389 de 13 de oUtUBro de 2021
Nome: antônio luis rodrigues de aragão (apoio administrativo PTfd e 
regulação), matrícula – 5118212-1; ilana Monique do Socorro de Moraes 
carvalho (agente administrativo), matrícula – 5913132-1;
Objetivo: Monitorar e avaliar a execução financeira dos serviços de saúde 
na atenção especializada de média e alta complexidade dos estabeleci-
mento de saúde do município, 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente 
ao deslocamento do município de cametá para oeiras do Pará, no período 
de 21 a 23/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 390 de 13 de oUtUBro de 2021
Nome: Vicente filho assunção da cruz (assessor técnico em ouvidoria), 
matrícula – 57233230-1;
objetivo: de realizar visita técnica para monitoramento e acompanhamen-
to das ouvidorias do SUS implantadas nos municípios jurisdicionados ao 
13ºcrS/SESPa.  2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para Baião, no período de 25 a 27/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 391 de 13 de oUtUBro de 2021
Nome: alan cristhe Marques Vulcão (coord. reg. do Núcleo de Planeja-
mento), matrícula – 5913119-1;
objetivo: realizar monitoramento e avaliação do sistema diGiSUS, bem 
como reunião com a equipe de planejamento local para repassar orienta-
ções acerca da elaboração do planos municipal se saúde (PMS 2022-2025) 
e assuntos relacionados à conferência municipal de saúde com base na 
Nota Técnica Nº01/2021-NiSPlaN. 2,5 (duas e meia) diárias, correspon-
dente ao deslocamento do município de cametá para Mocajuba no período 
de 25 a 27/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 392 de 13 de oUtUBro de 2021
Nome: francisco alves da Silva Neto (coord. de Hepatites Virais), matrí-
cula – 57200855-2; derlane Gaia Barroso Nascimento (Enfermeira), ma-
trícula–5959514;
Objetivo: Apoiar, orientar e capacitar os profissionais dos municípios com 
relação às Hepatites virais (Prevenção, diagnóstico notificação no siste-
ma de informação-SiNaN). 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao 
deslocamento do município de cametá para Baião, no período de 25 a 
27/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 393 de 13 de oUtUBro de 2021
Nome: arialdo João Sanches de oliveira, (Técnico em ViSa), matrícula 
–5265983-2; Paulo Santos Guimarães Junior, (apoio Técnico em ViSa), 
matricula – 5108454-1; João Elias Sassim da Silva (diretor), matrícula – 
5930010-2;
objetivo: realizar ação de 2º Monitoramento, avalição e fortalecimento 
da gestão em ViSa. 3,5 (três e meia) diárias, correspondente ao desloca-
mento do município de cametá para limoeiro do ajuru, no período de 25 
a 28/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 394 de 13 de oUtUBro de 2021
Nome: Jocivaldo ladislau Batista (Supervisor de leishmaniose e Malária), 
matrícula 5789346-2; Paulo dos Prazeres rodrigues (ag. de controle de 
Endemias), matrícula – 57206619-1; José Maria Piteira de carvalho (Moto-
rista), matrícula – 5108411-2
objetivo: Supervisionar e monitorar o trabalho desenvolvido pela equipe 
da força tarefa nas localidades ao longo da Br 422. 3,5 (três e meia) diá-
rias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para oeiras 
do Pará, no período de 26 a 29/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 396 de 15 de oUtUBro de 2021
Nome: francisca Solange alencar dos Santos (coordenação regional da 
atenção Básica), matrícula 5108420-014; Mairley albuquerque Serrão (En-
fermeira) matricula – 57205608-4; alonso lopes dos Santos (Motorista), 
matrícula – 57205455-1;
objetivo: realizar Monitoramento nos bancos de dados dos sistemas SiM e 
SiNaSc, corrigindo as inconsistências, discutir as sínteses de investigação 
dos óbitos nos territórios residentes da zona urbano.  3,5 (três e meia) diá-
rias, correspondente ao deslocamento do município de cametá para Baião, 
no período de 25 a 28/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Portaria Nº 397 de 15 de oUtUBro de 2021
Nome: Vicente filho assunção da cruz (fiscal de contrato), matrícula – 
57233230-1;
objetivo: Supervisionar o Posto de Vigilância do Hospital de Pequeno Porte 
de Oeiras do Pará, a fim de subsidiar o relatório bimestral de fiscalização 
a ser encaminhado para o gerenciamento do GT-contratos e convênios /
SESPa. 2,5 (duas e meia) diárias, correspondente ao deslocamento do 
município de cametá para oeiras do Pará, no período de 28 a 30/10/2021.
João Elias Sassim da Silva / ordenador de despesas

Protocolo: 722846
..

HOSPITAL OPHIR LOYOLA

.

Portaria
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 736/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar as servidores desta autarquia, Maria MarGarida coSTa dE 
carValHo, enfermeira, matrícula nº 55586247/1, Gerente da clínica de 
cuidados Paliativos oncológico e no seu impedimento VaNESSa aSSad 
MoNard, enfermeira, matrícula nº 55589899/1, ambas lotadas na clínica 
de cuidados Paliativos oncológico - ccPo 2/ Hol do ophir loyola, para 
a função de Fiscais do Contrato nº 150/2021, firmado com a empresa 
SiSTEMaS E iNSTalaÇÕES ProfiSSioNaiS lTda, cujo objeto é aquisição 
de cortina em vinil, lavável, composta de tela superior confeccionada em 
Nylon branco, acompanhada de ilhoses. Processo nº 2021/142140 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 722965

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria FiscaL de coNtrato Nº 750/2021–GaB/dG/HoL
o diretor Geral do HoSPiTal oPHir loYola, no uso de suas atribuições 
que lhe foram designadas através do decreto Governamental publicado no 
doE nº 34.461 de 15 de janeiro de 2021 e aquelas previstas na lei Esta-
dual nº 6.826/2006 e ainda;
rESolVE:
designar as servidoras desta autarquia, rodriGo da SilVa PiNTo, en-
fermeiro, matrícula nº 54181018/2 e no seu impedimento MariNETE do 
SOCORRO BRITO DE LIMA, bacharel em geografia, matrícula nº 661, am-
bos lotados na central de abastecimento de Material Técnico - caMTEc do 
Hospital ophir loyola, para a função de fiscais do contrato nº 152/2021, 
firmado com a empresa E. R. TRINDADE, cujo objeto é fornecimento de 
MaTErial TEcNico HoSPiTalar – cUraTiVoS, pelo período de 3 meses. 
Processo nº 2021/615758 (PaE).
diretor Geral JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 722896

.

.

coNtrato
.

coNtrato adMiNistratiVo Nº 152/2021-HoL
objeto: fornecimento de Material Técnico Hospitalar - curativos.
Valor Global: r$ 139.888,20 (cento e trinta e nove mil e oitocentos e oi-
tenta e oito e vinte centavos)
data assinatura: 28/10/2021
Vigência: 28/10/2021 até 27/01/2022.
dispensa de licitação nº 047/2021 - Processo nº 2021/615.758
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.30 fonte: 0103/0269
contratado: E. r. TriNdadE, inscrita no cNPJ sob o nº 04.252.742/0001-
65, com sede na rua São francisco, nº 1104, Bairro: Juazeiro, Santa iza-
bel do Pará/Pa, cEP: 68790-000 fone: (91) 3019-2606 / 3263-4563 / 
98814-4784, e-mail: trimedpa@gmail.com.
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 722889
coNtrato adMiNistratiVo Nº 150/2021-HoL

objeto: aquisição de cortina em Vinil, lavável, composta de tela superior 
confeccionada em Nylon branco, acompanhada de ilhoses.
Valor Global: r$ 32.499,88 (trinta e dois mil quatrocentos e noventa e 
nove reais e oitenta e oito centavos).
data assinatura: 29/10/2021
Vigência: 29/10/2021 até 28/10/2022.
Pregão nº 111/2021 - Processo nº 2021/142140
orçamento: 10.302.1507.8880. 3390.30 fonte: 0103 / 0269
contratado: SiSTEMaS E iNSTalaÇÕES ProfiSSioNaiS lTda, com sede 
na rua Manoel carneiro Silva, nº 175, Bosque da Saúde, São Paulo/SP 
- cEP: 04.148-050, Telefone (11)5073-3838/(11)97607-2695, E-mail: co-
mercial@cosimocataldo.com.br, inscrita no cNPJ nº 30.424.363/0001-15.
ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS

Protocolo: 722938
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terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo a coNtrato
2º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 100/2019-HoL
data assinatura:29/10/2021
Processo nº: 2021/462339
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 01/11/2021 a 31/10/2022
Valor Total do aditivo: de r$423.638,28 (quatrocentos e vinte e três mil 
seiscentos e trinta e oito reais e vinte e oito centavos)
orçamento: 10.126.1508.8238.3391.40 fonte: 0103/0269
contratado EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
do ESTado do Pará – ProdEPa
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 716362
terMo aditiVo a coNtrato

1º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 092/2020-HoL

data assinatura:03/11/2021
Processo nº: 2021/589659
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido contrato por mais um pe-
ríodo de 12 (doze) meses.
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
Valor Total do aditivo: de r$151.500,00 (cento e cinqüenta e um mil e 
quinhentos reais)
orçamento: 10.302.1507.8880.3390.39 fonte: 0103/0269
contratado alEX MENdES dE SoUZa – EPP
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 716406
terMo aditiVo a coNtrato

4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 
Nº 001/2019-HoL

data assinatura:22/10/2021
Processo nº: 2021/1022572
Justificativa: PRORROGAR O PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 22/01/2022.
contratado PrEMiEr loGiSTicS aSSESSoria EM coMÉrcio EXTErior 
lTda
JoEl MoNTEiro dE JESUS
diretor Geral

Protocolo: 723276

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico N°148/2021 – HoL

Objeto: Aquisição de Cadeiras de Rodas, cadeiras de obeso até 120kg e 
Macas Hospitalares
data da abertura: 16/11/2021
Horário: 09h (Horário de Brasília)
local: www.comprasnet.gov.br
ordenador responsável: Joel Monteiro de Jesus
o Edital está disponível na íntegra no site: www.comprasnet.gov.br/www.
compraspara.pa.gov.br
Belém, 29 de outubro de 2021
charles cristiano Soares ferreira
cPl-Hol

Protocolo: 723265

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos Nº 047/2021 - 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 137/2021

Processo nº. 2021/800.829
forNEcEdor: lc coMErcio aTacadiSTa lTda
Valor Total: r$ 122.160,00
data de assinatura: 25/10/2021
ViGÊNcia: 25/10/2021 a 24/10/2022
oBJETo: aquisição de álcool etílico 70% e 2% de glicerina em Spray para 
higienização de mãos, conforme abaixo:

iTEM ESPEcificaÇÃo UNd QTdE Valor 
UNiTario

1 álcool etílico 70% e 2% de glicerina em Spray para higienização 
de mãos UNd 6000 r$ 20,36

ordenador: JoEl MoNTEiro dE JESUS
Protocolo: 722946

FUNDAÇÃO SANTA CASA
DE MISERICÓRDIA DO PARÁ

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria Nº    997/2021 – cPad/Pres/FscMP
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, 
no uso de suas atribuições legais, e
considerando os termos da PorTaria n.º 060/2021 – cPad/PrES/fScMP, 
de 03 de agosto de 2021, publicada no doE n.º 34.659, de 05 de agosto de 
2021, que instaurou Processo administrativo disciplinar, para apurar os 
fatos relacionados no Protocolo eletrônico nº 2017/215221;
Considerando os termos do Memorando, com apresentação de justificativa 
para prorrogação dos prazos para conclusão do feito.
rESolVE:
i - ProrroGar,  com fulcro no art. 208 da lei n.º 5.810/1994, por mais 
15 (dias) dias, a contar 04/11/2021, o prazo para conclusão dos trabalhos 
do Processo administrativo disciplinar de protocolo n.º 2017/215221.
dê-se ciência, publique-se e cumpra-se.
Belém, 29 de outubro de 2021.
dr.BrUNo MENdES carMoNa
Presidente da fScMP.

Protocolo: 722884
Portaria Nº 1.003/2021 - si/cPad/Pres/FscMP

o Presidente da comissão de SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa, designa-
da pela Portaria 992/2021 de 26 de outubro de 2021, publicada no doE 
n.º34.751 de 28 de outubro de 2021, expedida pelo dr. Bruno Mendes 
carmona, Presidente da fundação Santa casa de Misericórdia do Pará, no 
uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no § 1º do art. 205 da 
lei nº 5.810/1994.
rESolVE:
dESiGNar aline Sônia da fonseca Soares, matrícula nº 5558635701/2, 
para, sob compromisso, desempenhar as funções de secretária da referida 
comissão.
Belém, 29 de outubro de 2021.
carlos alberto Seabra Gonçalves
Presidente da SiNdicaNcia iNVESTiGaTiVa /cPad/fScMP

Protocolo: 723267

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de NoVa data de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 057/2021-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 254/2021-GP/fScMP, 
torna público que irá realizar o certame licitatório em nova data, no 
dia 18/11/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por lote.
oBJETo: “aquisição de Saneantes - Produtos Químicos concentrados Para 
Utilização Nos Processos de lavagem do Enxoval Hospitalar” para fScMP, 
conforme especificações e quantidades constantes doTermo de Referência 
- anexo i do Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
rodrigo Wanzeller
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 723252
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N° 074/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
da Pregoeira designada pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 17/11/2021 às 09:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aQUiSiÇÃo dE aParElHo 
DE FOTOTERAPIA, conforme as especificações contidas no Anexo I, Termo 
de referência do presente Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará:  www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
claudine Sarmanho ferreira
Pregoeira/cPl/fScMP

Protocolo: 723210
aViso de NoVa data de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico N° 056/2021-cPL/FscMP
a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, 
torna público que irá realizar o certame licitatório, em nova data , no 
dia 19/11/2021 às 09:30 (Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço por item 
(global).
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oBJETo: “contratação de Empresa Especializada Para  Prestação de Ser-
viços de fornecimento de Enxoval Hospitalar Em regime de comodato e 
Processamento de roupas de Serviço de Saúde” para fScMP, conforme 
especificações e quantidades constantes doTermo de Referência - Anexo I 
do Edital.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará: www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
rodrigo Wanzeller
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 723315
PreGÃo eLetrÔNico srP N° 073/2021-cPL/FscMP

a fundação Santa casa de Misericórdia do Estado do Pará, por intermédio 
do Pregoeiro designado pela PorTaria Nº 524/2021-GP/fScMP, torna 
público data da licitação em referência, no dia 16/11/2021 às 14:30 
(Horário Brasília/df) - Tipo Menor Preço Por Grupo.
oBJETo: a presente licitação tem como objeto a aquisição de Medica-
mentos anticoagulantes, objetivando atender a fundação Santa casa de 
Misericórdia - fScMP, de acordo com as condições estabelecidas no Edital 
e seus anexos.
local da rEaliZaÇÃo do cErTaME: a abertura do certame será efetua-
da no site: www.comprasnet.gov.br.
o Edital poderá ser adquirido nos sites www.comprasnet.gov.br ou pelo 
Portal de compras: compras Pará:  www.compraspara.pa.gov.br
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
rodrigo fernando rodrigues Wanzeller
Pregoeiro/fScMP

Protocolo: 722984

.

.

oUtras MatÉrias
.

iNstrUMeNto sUBstitUtiVo de coNtrato
Nota de eMPeNHo da desPesa: 2021Ne01399

data: 16/08/2021
Valor: r$ 214.000,00
Justificativa: Considerando que em consequência de uma maior atividade 
que se deve a pandemia uma vez que além dos atendimentos de referência 
deste Hospital houve ampliação de leitos para atendimento de pacientes 
diagnosticados com a coVid 19. considerando ainda que toda demanda 
materno infantil antes atendida pelo Hospital abelardo Santos foi referen-
ciada para esta fundação, aumentando consideravelmente a ocupação e o 
giro de leito neste hospital.
objeto: aquisição de luvas estéreis
adesão a ata de rP Nº 111/2021- PaE: 2021/806304
orçamento: funcional Programática: 10.302.1507.7684; fontes de recur-
sos: 0149008950; Elemento de despesa: 339030
coNTraTado: ifS NaSciMENTo & cia lTda EPP; cNPJ: 63872493-
0001/70
ENdErEÇo: av. almirante barroso, 1758, cidade: Belém/ Pa,  cEP: 
66000000
ordenador: Bruno Mendes carmona
Presidente da fScMP

Protocolo: 723306

.

.

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMOTERAPIA
E HEMATOLOGIA DO PARÁ

.

.

.

coNtrato
.

eXtrato do coNtrato N° 111/2021 decorreNte 
da toMada de disPeNsa de LicitaÇÃo – Processo 

adMiNistratiVo Nº 2021/512874.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: f cardoSo E cia lTda, pessoa jurídica de direito privado, 
inscrita no cNPJ sob o 04.949.905/0001-63 com sede na r Joao NUNES 
dE SoUZa125 Br 316 KM 8/ aGUaS BraNcaS/aNaNiNdEUa/Pa / 67033-
030, neste ato representado por seu representante legal Walda Britto car-
doso, portador da cédula de identidade nº.4077885 SSP-Pa, cPf/Mf sob o 
nº.004.382.782-91, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo
laBoraTorial Para fUNdaÇÃo HEMoPa (item 3).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:

Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 1032150782930000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$ 2.591,16 (dois mil 
quinhentos e noventa e um reais e dezesseis centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxari-
fado e Patrimônio-GEraP, tendo como fiscal Técnico o Biomédico Mauricio 
Koury Palmeira, responsável pela coordenadoria de laboratórios-colaB 
da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 27 de outubro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Walda Britto cardoso - f cardoSo E cia lTda- contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 722829
eXtrato do coNtrato N° 112/2021 decorreNte 

da toMada de disPeNsa de LicitaÇÃo – Processo 
adMiNistratiVo Nº 2021/512874.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: BrENo rafaEl daS cHaGaS BarBoSa, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrita no cNPJ sob o 35.088.443/000160 com sede na 
Travessa Mauriti, 178 – Sala 2 –Telegrafo sem fio – cEP: 66.083-000 – Be-
lém/Pa, neste ato representado por seu representante legal Breno rafael 
das chagas Barbosa, portador da cédula de identidade nº. 7510880, cPf/
Mf sob o nº. 022.114.962-70, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo
laBoraTorial Para fUNdaÇÃo HEMoPa, (itens 1 e 2).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com a legislação que 
rege a matéria, por
prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 1032150782930000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$5.789,78 (cinco mil 
setecentos e oitenta e nove reais e setenta e oito centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxari-
fado e Patrimônio-GEraP, tendo como fiscal Técnico o Biomédico Mauricio 
Koury Palmeira, responsável pela coordenadoria de laboratórios-colaB 
da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 27 de outubro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Breno rafael das chagas Barbosa - Breno rafael das chagas Barbosa - 
contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 722831
eXtrato do coNtrato N° 113/2021 decorreNte 

da toMada de disPeNsa de LicitaÇÃo – Processo 
adMiNistratiVo Nº 2021/512874.

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: E. r. TriNdadE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ sob o 04.252.742/0001-65 com sede na rUa SÃo fraNciSco N.º 
1104 - Bairro: JUaZEiro - SaNTa iSaBEl do Pará-cEP: 68.790-000, 
neste ato representado por seu representante legal Elvis ribeiro Trindade, 
portador da cédula de identidade nº. 2273767 SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº. 
400.229.002-68, doravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aQUiSiÇÃo dE MaTErial 
dE coNSUMo
laBoraTorial Para fUNdaÇÃo HEMoPa, (item 4).
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua
assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com a legislação que 
rege a matéria, por
prazo e condições a serem firmados através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 1032150782930000
fonte de recurso: 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
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do Valor: o valor global do presente contrato é de r$1.249,90 (mil du-
zentos e quarenta e nove reais e noventa centavos).
do fiScal do coNTraTo: Será responsável pela Gestão do contrato a 
servidora lucidéia lira de oliveira, administradora e Gerente do almoxari-
fado e Patrimônio-GEraP, tendo como fiscal Técnico o Biomédico Mauricio 
Koury Palmeira, responsável pela coordenadoria de laboratórios-colaB 
da fundação HEMoPa.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 27 de outubro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Elvis ribeiro Trindade - E. r. TriNdadE - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 722833
eXtrato do coNtrato N° 115/2021 decorreNte 
do PreGÃo eLetrÔNico Nº. 067/2021 – Processo 

adMiNistratiVo Nº 2021/851060.
daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: Vo BEGoT EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no cNPJ sob o nº 20.982.705/0001-69 com sede na rod.Br 316 KM 5 
N°367B- Bairro: áGUaS liNdaS- cEP: 67.020-000 , neste ato represen-
tada por seu representante legal Victor oliveira Begot, portador da cédula 
de identidade nº. 5022973 SSP/Pa, cPf/Mf sob o nº.531.130.122-87, do-
ravante denominada coNTraTada.
do oBJETo: o objeto do presente contrato é a aquisição de áGUa MiNE-
ral NaTUral,
acoNdicioNada EM GarrafÕES PláSTicoS dE 20 liTroS, Para aTEN-
dEr aS
NEcESSidadES da fUNdaÇÃo HEMoPa SEdE e HEMocENTro rEGioNal 
DE MARABÁ, de acordo com as especificações técnicas, exigências e quan-
tidades descritas neste contrato, no termo de referência e demais anexos, 
partes integrantes deste instrumento.
do PraZo: Este contrato vigorará pelo prazo de 12 (doze) meses contados 
da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, caso compatível com 
a legislação que rege a matéria, por prazo e condições a serem firmados 
através de termo aditivo.
doS rEcUrSoS: os recursos orçamentários necessários para atender às 
despesas decorrentes deste contrato constam do orçamento da contratan-
te, como a seguir especificado:
Unidade orçamentária: 62201
Programa de Trabalho: 10122129783380000 e 10302150782930000
fonte de recurso: 0261000000, 0269001022 e 0103000000
Natureza de despesa: 339030
do Valor: o valor global do presente contrato é de r$43.992,00(quaren-
ta e três mil novecentos e noventa e dois reais).
do fiScal do coNTraTo: HEMocENTro coordENador - Será respon-
sável pela Gestão e fiscalização do contrato a servidor lotado e responsá-
vel pelo Serviço de Nutrição da fundação HEMoPa. HEMocENTro rEGio-
Nal dE MaraBá - Será responsável pela Gestão do contrato o servidor 
lotado e responsável pelo Serviço de Nutrição da fundação HEMoPa Sede 
e pela fiscalização do contrato o servidor lotado e responsável pelo HEMo-
cENTro rEGioNal dE MaraBá.
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do coNTraTo: 28 de outubro de 2021
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - Presidente da fundação HEMoPa – 
contratante
Victor oliveira Begot - Vo BEGoT EPP - contratada
ordENador dE dESPESa - Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 722834

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato 050/2019 (reF. Proc. 
2021/1188904 -Pae)

daS ParTES:
coNTraTaNTE: fUNdaÇÃo cENTro dE HEMaToloGia E HEMoTEraPia 
do Pará – HEMoPa
coNTraTado: ETiQUETaS HEMo lTda, pessoa jurídica de direito priva-
do, inscrita no cNPJ sob o nº 15.284.881/0001-97 com sede na rua rui 
Barbosa,10, fundos, cX Postal 27,centro, cEP:44460- 000, itaparica/Ba, 
neste ato representada por seu representante legal Salvador demostenes 
Teles freire, portador da cédula de identidade nº. 00660948-10 SSP/Ba, 
cPf/Mf sob o nº 004.175.805-68, doravante denominada coNTraTada.
oBJETo: o presente termo aditivo tem por objeto o aditamento do contra-
to nº 050/2019, nos termos da lei federal nº 8666/93 quanto à prorroga-
ção de seu prazo, pelo período de 02 (dois) meses, ou seja, de 03/11/2021 
até 03/01/2022.
Valor: o valor global do presente aditivo é r$ 34.980,00 (trinta e quatro 
mil,novecentos e oitenta reais).
doS rEcUrSoS - as despesas resultantes da obrigação passiva (paga-
mento) dispostas no presente Termo aditivo correndo à conta da dotação 
orçamentária anterior a seguir discriminada:
Programa de Trabalho: 10302150782930000 e 10122129783380000
Natureza da despesa: 339030

fonte de recurso: 0269001022 e 0103006356
do foro: Belém – Pará
daTa dE aSSiNaTUra do TErMo: 28 de outubro de 2021.
aSSiNaTUraS:
Paulo andré castelo Branco Bezerra - PrESidENTE da fUNdaÇÃo HEMo-
Pa - contratante.
Salvador demostenes Teles freire - ETiQUETaS HEMo lTda - contratada
ordENador dE dESPESa – Paulo andré castelo Branco Bezerra - cPf nº 
229.089.192-49.

Protocolo: 722836

.

.

FUNDAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL HOSPITAL 
DE CLÍNICAS GASPAR VIANNA

.

.

.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N° 551, de 27 de oUtUBro de 2021
 a diretora Presidente da fundação Pública Estadual Hospital de clínicas 
Gaspar Vianna, no uso das atribuições que lhe foram conferidas pelo de-
creto de 19 de junho de 2020, publicado no doE-Pará Nº 34.259 de 22 
de junho de 2020.
considerando o disposto no decreto n° 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
designar a Servidora rosa regina Soares dos Santos (Matrícula 5077710), 
para acompanhar e fiscalizar os seguintes contratos:
• CONTRATO Nº 368/2021 – AD INSTRUMENTOS CIRÚRGICOS IMPORTA-
ÇÃo E EXPorTaÇÃo lTda
• CONTRATO Nº 369/2021 - faTo iMPorTadora E EXPorTadora dE 
iNSTrUMENToS cirÚrGicoS lTda
• CONTRATO Nº 370/2021 - RAPHAEL GONÇALVES NICÉSIO EPP
oBJETo: aquisição de instrumentais cirúrgicos por um período de 12(doze) 
meses. Conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão 
Eletrônico n° 69/2021.
 ViGÊNcia: início em 27/10/2021 e término em 26/10/2022.
ProcESSo Nº 214520/2021.
ModalidadE dE liciTaÇÃo: Pregão Eletrônico nº 69/2021.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
 iVETE GadElHa VaZ
diretora Presidente da fPEHcGV

Protocolo: 722858

.

.

coNtrato
.

coNtrato N° 369/2021
Exercício: 2021
Classificação do Objeto: Outros.
objeto: aquisição de instrumentais cirúrgicos por um período de 12(doze) 
meses, conforme especificações contidas no anexo I do edital do Pregão 
Eletrônico n° 69/2021.
Valor Total: r$ 2.479,08 (doiS Mil, QUaTrocENToS E SETENTa E NoVE 
rEaiS E oiTo cENTaVoS)
Modalidade: Pregão Eletrônico Nº 69/2021
data assinatura: 27/10/2021
Vigência: início em 27/10/2021 e término em 26/10/2022.
funcional Programática: 10.302.1507.8289
Elemento de despesa: 449052
fonte de recurso: 130008418,0103,0269
coNTraTado:
faTo iMPorTadora E EXPorTadora dE iNSTrUMENToS cirÚrGicoS 
lTda
rUa JoSÉ STUPEllo 477 – ParQUE aNHaNGUEra
riBEirÃo PrETo – SP
cEP: 14.093-060
TElEfoNE (16) 3234-2151 – 99613-2405
E-Mail: licitacoes@fatoinstrumentos.com
ordenadora: ivete Gadelha Vaz

Protocolo: 722853

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

Modalidade Pregão Eletrônico
Número: 114/2021
a presente licitação tem por objeto a aquisição de MaTEriaiS E acES-
SÓrioS coMPaTÍVEiS a serem utilizados nos equipamentos de crPE da 
Marca: olYMPUS, ModElo: Gif TYPE Q150 l para atender à necessidade 
por 12 (doze) meses, pertencente ao setor SadT, existente nesta fundação 
Hospital de Clínicas Gaspar conforme especificações do termo de referência 
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- anexo i, o qual é parte integrante do edital, para fornecimento nos prazos 
e condições constantes no referido termo.
Entrega do Edital: www.comprasnet.gov.br
observação: o horário de abertura será referente ao horário de Brasília.
responsável pelo certame: William Saraiva Garcia
local de abertura: www.comprasnet.gov.br
data de abertura: 10/11/2021
Hora de abertura: 09:00h, Horário de Brasília.
ordenadora: iVETE GadElHa VaZ

Protocolo: 723321

.

.

oUtras MatÉrias
.

VacÂNcia Por FaLeciMeNto
Nome: darcY Praia aNSElMo GUiMaraES
Matrícula: 5077761/1
cargo: ENfErMEiro
admissão: 05/04/1989
data do Óbito: 30/08/2021
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
iVETE GadElHa VaZ
Presidente/fPEHcGV

Protocolo: 722796

.

.

HOSPITAL REGIONAL DE CAMETÁ

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 108/2021 -Hrc, caMetÁ 29/10/2021
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, no uso de suas atribuições 
legais através da PorTaria Nº 704/2021-cGc–de 06/05/2021, publicada 
no doE 34.576 de 07/05/2021.......
rESolVE:
cESSar, a portaria 053/2020 de 09/06/2020 publicada no doE nº 
34.250, a qual designou o servidor ElViS roNiS aMÉrico GoMES, cPf: 
625.897.502-00, agente administrativo, matrícula 57194871-1, para res-
ponder pelo setor de recursos Humanos deste Hospital regional de ca-
metá, e:
dESiGNar, o servidor HEliUS cEZar TocaNTiNS dE SoUZa, cPf: 
179.994.482-49, assistente de direção, matrícula 5225949-4, para res-
ponder pelo setor de recursos Humanos deste Hospital regional de cametá
Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
dÊ ciÊNcia, rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
diretora do H.r.c.

Portaria Nº 109/2021 -Hr, caMetÁ, 29/10/2021.
a diretora do HoSPiTal rEGioNal dE caMETá, no uso de suas atribuições 
legais através da PorTaria Nº 704/2021-cGc–de 06/05/2021, publicada 
no doE 34.576 de 07/05/2021.......
rESolVE:
cESSar, a portaria 038/2021 de 11/05/2021 publicada no doE nº 
34.581, a qual designou a servidora doriValda riBEiro SErrÃo, cPf: 
425.764.742-68, Enfermeira, matrícula 5750563-2, para responder pelo 
setor financeiro deste Hospital Regional de Cametá, e:
dESiGNar, o servidor ElViS roNiS aMÉrico GoMES, cPf: 625.897.502-
00, agente administrativo, matrícula 57194871-1, para responder pelo se-
tor financeiro deste Hospital Regional de Cametá.
Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação.
dÊ ciÊNcia, rEGiSTra-SE, PUBlica-SE E cUMPra-SE.
EliZETE carValHo da VEiGa
diretora do H.r.c.

Protocolo: 722843

.

.

secretaria de estado
de traNsPortes

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 149 de 29 de oUtUBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1212095 - PaE;

re s o l v e:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e iolaNda ModESTo dE VilHENa TorrES, id. funcional nº 
3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fis-
calização do Convênio nº 065/2020, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura 
Municipal de Nova ipixuna, referente ao processo nº 2020/491194, cujo 
objeto é execução em concreto armado da ponte do Jacaré, com extensão 
total de 36m, no Município de Nova ipixuna/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 29 de outubro de 2021.
adlEr SilVEira
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES

Portaria N° 150 de 29 de oUtUBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1212151 - PaE;
re s o l v e:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e iolaNda ModESTo dE VilHENa TorrES, id. funcional nº 
3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fis-
calização do Convênio nº 066/2020, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura 
Municipal de Nova ipixuna, referente ao processo nº 2020/489418, cujo 
objeto é locação de equipamentos para a recuperação de Estradas Vicinais 
no loTE 02: Vicinal Praia do Meio, Vicinal Terra do Meio, Vicinal do lago, 
Vicinal Vila Vitória, Vicinal Perpétuo Socorro, Vicinal do Joaquim, Vicinal 
Macaxeira, no Município de Nova ipixuna/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 29 de outubro de 2021.
adlEr SilVEira
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES

Portaria N° 151 de 29 de oUtUBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1222864 - PaE;
re s o l v e:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e iolaNda ModESTo dE VilHENa TorrES, id. funcional nº 
3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na fis-
calização do Convênio nº 051/2021, firmado entre a SETRAN e a Prefeitura 
Municipal de almeirim, referente ao processo nº 2021/73631, cujo objeto 
é recuperação de 117KM da Pa-473 com coordenada inicial: P01, latitude 
de 1°31’12.88” longitude 52°34’57,99”; P02, latitude 1°13’53,69” lon-
gitude 52°34’2,15”; P03, latitude 0°52’8,25” longitude 52°32’27,82”, no 
Município de almeirim /Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 29 de outubro de 2021.
adlEr SilVEira
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES

Portaria N° 152 de 29 de oUtUBro de 2021
o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1222931 - PaE;
re s o l v e:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e iolaNda ModESTo dE VilHENa TorrES, id. funcional nº 
3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na 
fiscalização do Convênio nº 093/2021, firmado entre a SETRAN e a Pre-
feitura Municipal de Porto de Moz, referente ao processo nº 2021/525131, 
cujo objeto é aquisição de 49.776,48 litros de Óleo diesel S-10, para o 
abastecimento de maquinários nos serviços de terraplenagem na recu-
peração de 31,6 km da Estrada Vicinal que interliga o Município de Porto 
de Moz a partir do igarapé da Beata: latitude 01°44’30.6”S – longitude: 
052°13’23.2”W; ao rio Majarí (colônia Majarí) latitude 01°52’28.4”S – 
longitude: 052°03’04.8”W, zona rural do Município de Porto de Moz /Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 29 de outubro de 2021.
adlEr SilVEira
SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES

Protocolo: 723335

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do 2º terMo aditiVo de ProrroGaÇÃo de PraZo
Nº do coNtrato: 41/2019

Processo: 2019/296561    aNeXo: 2021/996208
JUSTificaTiVa: o objeto do 2° termo aditivo de prorrogação de prazo, 
decorre da solicitação feita pela empresa contratada, motivado pelo inte-
resse da continuação da prestação de serviços, devidamente acolhida e 
autorizada pela autoridade Superior e Setor Técnico, com fundamento no 
art. 57, ii da lei nº 8.666/93.
iNic. dE ViG.: 24/10/2021    TÉrM. ViG.: 24/10/2022
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PraZo: 12 (doze) meses.
daTa da aSSiNaTUra: 22/10/2021.
Valor do coNTraTo: r$ 815.351,52 (oitocentos e quinze mil, trezentos 
e cinquenta e um reais e cinquenta e dois centavos).
doTaÇÃo orÇaMENTária: Unidade orçamentária: 29101; Programa de 
Trabalho: 26.122.1297.8338; Natureza da despesa: 339037; fonte do 
recurso: 0101000000; origem do recurso: Tesouro; Pi: 4120008338c; 
ação: 187162.
dadoS da coNTraTada:
coNTraTada: NorTE SErVicE EirEli.
cNPJ: 14.991.257/0001-67.
ordENador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira - SEcrETário dE 
ESTado dE TraNSPorTES.

Protocolo: 722952

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
Modalidade: concorrência
Número: n.º 036/2021.
oBJETo: restauração da rodovia Pa-279, lote i, Trecho: Entr. Br-155 / 
Perim. Urb. de água azul do Norte, com extensão de 72,00 Km na região 
de integração araguaia, sob jurisdição do 6º Núcleo regional.
Entrega do Edital: av. almte. Barroso, 3639 - Edifício Sede da SETraN, 
1º andar.
o Edital poderá ser lido, a partir do dia 03/11/2021, de segunda a sex-
ta-feira na sede da Secretaria de Estado de Transportes, av. almirante 
Barroso, nº 3639, Bairro: Souza – Belém-Pa, bem como, estará disponível 
no site da SETraN www.setran.pa.gov.br, no Menu Transparência Pública, 
licitações e licitações (detalhes).
caso o interessado opte em adquirir a via física do Edital (mídia digital), 
deverá comparecer à Secretaria da comissão Permanente de licitação para 
retirada.
responsável pelo certame: VicTor rocHa dE SoUZa.
local de abertura: Edifício Sede da SETraN, 2º andar no auditório da 
SETraN.
data de abertura: 07/12/2021.
Hora de abertura: 10h00min.
ordenador: adlEr GErcilEY alMEida da SilVEira
Belém, 29 de outubro de 2021.

Protocolo: 723007

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de ordeM de serViÇo
ordeM de serViÇo N°: 043/2021-dir

Processo: 2019/506725
Partes:
SETraN-Secretaria de Estado de Transportes        cNPJ - 04.953.717/0001-09
Tl. coNSTrUÇÕES E TErraPlaNaGEM lTda. cNPJ - 63.883.672/0001-02
objeto: Pavimentação da Pa-477, trecho Ent. Pa-153 / Piçarra, sub-trecho 
Ent. Vicinal  Armazém Castro / Piçarra, com extensão de 13,30 km, na Re-
gião de integração carajás, sob a jurisdição do 5º Núcleo regional.
Modalidade de licitação: cP-007/2021-001
contrato: 051/2021
Valor contratual: r$ 17.843.831,84
Prazo de Execução: 365 (Trezentos e Sessenta e cinco ) dias
Vigencia: 13/10/2021 à 12/10/2022
data: 13/10/2021
ordenador: adler Gerciley almeida da Silveira

Protocolo: 722997
Portaria N° 148 de 26 de oUtUBro de 2021

o SEcrETário dE ESTado dE TraNSPorTES, no uso de suas atribuições 
legais conferidas no parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual 
do Pará, de 05 de outubro de 1989 e lei nº 5.810 de 24.01.1994;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/1049939 - PaE;
re s o l v e:
dESiGNar os servidores aNdrE coNTE SoarES, id. funcional nº 
5909743/2 e iolaNda ModESTo dE VilHENa TorrES, id. funcional nº 
3274683/1, para atuarem, como fiscal e suplente, respectivamente, na 
fiscalização do Convênio nº 053/2021, firmado entre a SETRAN e a Pre-
feitura Municipal de Juruti, referente ao processo nº 2021/624323, cujo 
objeto é aquisição de 100.000,00 litros de Óleo diesel S-10 para serem 
utilizados na recuperação de 239,9 Km de Estradas Vicinais, no Município 
de Juruti/Pa.
PUBliQUE-SE, rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
Gabinete do Secretário de Estado de Transportes, 26 de outubro de 2021.
adlEr SilVEira
Secretário de Estado de Transportes
obs: republicado por ter saido com incorreções na publicação do doE nº 
34.753/29.10.2021

Protocolo: 723005

AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO
E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS

.

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 724/2021 – arcoN-Pa /caF
BeLÉM (Pa), 28 de seteMBro de 2021.

o diretor Geral da arcoN-Pa, no uso de suas atribuições conferidas pela 
lei nº 6.099 de 30 de dezembro de 1997 e, alterações introduzidas pela lei 
nº 6.838 de 20 de fevereiro de 2006 e;
considerando a c.i. nº 070/2021 – arcoN-Pa/loG;
rESolVE:
i - coNcEdEr adiantamento a servidora Mariana Pereira de Holanda fa-
bbri, auxiliar em regulação de Serviços Públicos, matrícula nº 8002834/1 
e cPf nº 003.085.972-73, para atender despesas de pronto pagamento 
desta arcoN-Pa, conforme dotação orçamentária abaixo discriminada:

fUNcioNal ProGraMáTica ElEMENTo 
dESPESa foNTE Valor

80.201.04.122.1297.8338 3390-30 0261 r$ 1.200,000
80.201.04.122.1297.8338 3390-36 0261 r$ 400,00
80.201.04.122.1297.8338 3390-39 0261 r$ 400,00

ToTal r$ 2.000,00

ii - o prazo de aplicação do Suprimento de fundo será de 60 (sessenta) 
dias, a contar da data de emissão da ordem Bancária e 15 (quinze) dias 
após a aplicação, para finalização da prestação de contas.
iii – o suprido deverá apresentar prestação de contas no prazo de 07(sete) 
dias corridos após o último dia de aplicação, à caf-coordenação para os 
encaminhamentos necessários.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE,
EUriPEdES rEiS da crUZ filHo
diretor Geral da arcoN-Pa

Protocolo: 723173

.

.

secretaria de estado
de deseNVoLViMeNto 
aGroPecUÁrio e da Pesca

.

.

.

Portaria
.

Portaria N° 365 de 29 de oUtUBro de 2021
o dirETor adMiNiSTraTiVo E fiNaNcEiro, no uso de suas atribuições 
que lhe são conferidas;
rESolVE:
iNTErroMPEr, a contar de 28/10/2021, as designações para responder 
pelos cargos vagos em comissão, dos servidores abaixo relacionados, em 
virtude das nomeações publicadas no doE nº 34.753 de 29.10.2021.
JaNE MarTiNS da SilVa MoraES, matrícula nº57211780/ 2, designada 
pela PorTaria N° 267 de 19 de agosto de 2021, publicada no doE nº 
34.676 de 20.08.2021, para responder pelo cargo vago em comissão de 
coordenador de Núcleo de Planejamento e assessoria Técnica;
SHirlEY criSTiNa da coSTa rEiS, matrícula nº6045553/ 2, designada 
pela PorTaria N° 268 de 19 de agosto de 2021, publicada no doE nº 
34.676 de 20.08.2021, para responder pelo cargo vago em comissão de 
assessor Técnico;
Marcia liMa coSTa, matrícula nº 57212640/ 1,designada pela PorTaria 
N° 251 de 11 de agosto de 2021, publicada no doE nº 34.668 de 
12.08.2021, para responder pelo cargo vago em comissão de coordenador;
PriScila MarQUES diaS SilVa, matrícula nº57201128/ 2, designada 
pela PorTaria N° 252 de 11 de agosto de 2021, publicada no doE nº 
34.668 de 12.08.2021, para responder pelo cargo vago em comissão de 
coordenador do Núcleo de controle interno;
EliNa roSa dE aSSiS rodriGUES, matrícula  nº22071/1, designada pela 
PorTaria N° 258 de 13 de agosto de 2021, publicada no doE nº 34.671 
de 16.08.2021, para responder pelo cargo vago em comissão de Gerente.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
 roSiValdo BaTiSTa
diretor administrativo e financeiro da SEdaP

Protocolo: 722907
Portaria Nº 366 de 29 de oUtUBro de 2021.

 o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
 coNSidEraNdo o Processo nº 2019/420908
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013;
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r E S o l V E:
art.1º - dESiGNar, a servidora dUlciMar dE MElo E SilVa, ocupante do 
cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula n° 22705/1, para atuar como 
fiscal no convênio nº 27/2021 – SEdaP, celebrado com a cEPlac, cNPJ/
Mf sob o nº. 00.396.895/0088-86.
Art. 2º São atribuições do FISCAL DO CONVÊNIO: I – Acompanhar e fis-
calizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino.

Protocolo: 723177
Portaria Nº 368 de 29 de oUtUBro de 2021

o SEcrETário dE ESTado dE dESENVolViMENTo aGroPEcUário E da 
PESca interino, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo de-
creto Governamental, publicado no doE nº 34.633 de 09 de julho de 2021;
coNSidEraNdo o decreto Estadual nº 870 de 04/10/2013 e demais nor-
mativas legais aplicáveis à espécie;
coNSidEraNdo o processo nº 2021/537765;
rESolVE:
art. 1º - dESiGNar o servidor aNToNio fErNaNdo da SilVa rEiS, ocu-
pante do cargo de Engenheiro agrônomo, matrícula n° 24350/1, como 
fiscal do convênio nº. 28/2021 – SEdaP, celebrado com o MUNiciPio dE 
caMETá, cNPJ/Mf sob o nº 05.105.283/0001-50.
Art. 2º São atribuições do FISCAL DO CONVÊNIO: I – Acompanhar e fis-
calizar a execução do convênio sob sua responsabilidade e emitir respec-
tivos relatórios; ii – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando 
necessário; iii – controlar o prazo de vigência do convênio sob sua res-
ponsabilidade; iV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, 
em ordem cronológica, cuidando para que o valor do convênio não seja 
ultrapassado; V – comunicar formalmente à unidade competente, após 
contatos prévios com a conveniada, as irregularidades cometidas passíveis 
de penalidade; Vi – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acer-
ca do convênio sob sua responsabilidade; Viii – Manter, sob sua guarda, 
cópia do processo de convênio; iX – Encaminhar, à autoridade competente, 
eventuais pedidos de modificações no cronograma físico-financeiro;
art. 3º. fica garantido ao fiscal do convênio amplo e irrestrito acesso aos 
autos do processo administrativo relativo ao Convênio sob fiscalização.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GioVaNNi corrEa QUEiroZ
Secretário de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca, inte-
rino

Protocolo: 723146

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 136/2021-sedaP
PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 015/2020-sedaP

objeto: aQUiSiÇÃo dE VEicUloS aUToMoTorES, iMPlEMNToS aGri-
colaS, MaQUiNaS E EQUiPaMENToS dE aPoio a aGricUlTUra E a 
aGroiNdUSTria, item 54, na quantidade de 01 (UMa) MoToNiVEladora
Valor Global: r$ 620.362,41 (Seiscentos e Vinte Mil, Trezentos e Sessenta 
e dois reais e Quarenta e Um centavos)
dotação orçamentária: ação: 8705; Natureza de despesa: 449052; fonte 
de recurso: 0301; função Programática: 20.608.1491.8705
data assinatura: 29/10/2021
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
contratado: XcMG BraSil iNdÚSTria lTda
Endereço: rodovia. fernão dias, Br-381, Km 854/855 – distrito industrial. 
Pouso alegre – MG. cEP 37.556-830
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 723195

.

.

coNVÊNio
.

coNVÊNio N° 28/2021 – sedaP
Processo nº 2021/537765
concedente: Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da 
Pesca
objeto: transferência voluntária de recursos para o forTalEciMENTo do 
ProcESSo dE BENEficiaMENTo PriMário do cacaU da VárZEa do 
MUNicÍPio dE caMETá/Pa.
data de assinatura: 29/10/2021
Valor Total: r$ 334.043,00 (Trezentos e Trinta e Quatro Mil e Quarenta e 
Três reais)
Contrapartida não financeira: R$ 147.195,00 (Cento e Quarenta e Sete Mil, 
cento e Noventa e cinco reais).

dotação orçamentária: Projeto atividade: 8705, Elementos de despe-
sas: 334041 e 444042, fontes de recursos: 0335, função Programática: 
20.608.1491.8705
Prazo de Vigência: 03/11/2021 a 31/08/2022.
convenente: MUNicÍPio dE caMETá, cNPJ nº 05.105.283/0001-50.
Endereço: Praça deodoro da fonseca, n° 01 - centro, cEP 68.400-000, no 
Município de cametá-Pa.
ordenador: GioVaNNi corrEa QUEiroZ

Protocolo: 723165

diÁria

Portaria Nº 719/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: décio da costa Matos
carGo: Extencionista rural
MaTrÍcUla: 54196647
oriGEM: Tucumã/Pa
dESTiNo: Xinguara, São félix do Xingu e Paragominas/Pa
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário em visitas a propriedades rurais, 
lançamento do Programa Territórios Sustentáveis e Participar da Exposição 
agropecuária nos referidos municípios respectivamente.
PErÍodo: 21 a 27/10 2021
Nº dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 720/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: antonio José da Silva Santos
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 57189479
oriGEM: redenção/Pa
dESTiNo: Xinguara, São félix do Xingu e Paragominas/Pa
oBJETiVo: acompanhar o Sr. Secretário em visitas a propriedades rurais, 
lançamento do Programa Territórios Sustentáveis e Participar da Exposição 
agropecuária nos referidos municípios respectivamente.
PErÍodo: 21 a 27/10 2021
Nº dE diáriaS: 6 ½ (seis e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 723263
Portaria Nº 716/2021

fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: Paulo afonso Martins de lima
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 23264
oriGEM:Belém/Pa
dESTiNo: Santarém/Pa
oBJETiVo: Participar de reunião com Técnicos e produtores sobre o Pro-
grama de desenvolvimento da cacauicultura do Pará.
PErÍodo: 03 a 05/11 2021
Nº dE diáriaS:2 ½ (duas e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Portaria Nº 722/2021
fUNdaMENTo lEGal: lei n° 5.810/94, art. 145. BaSE lEGal: decreto 
Estadual n° 734/1992 oriENTaÇÃo NorMaTiVa 001/aGE – PorTaria Nº 
278/2019
BENEficiário: ivaldo Santos de Santana
carGo: Engenheiro agrônomo
MaTrÍcUla: 14.826-1
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: Santarém/Pa
oBJETiVo: Participar de reunião com Técnicos e produtores sobre o Pro-
grama de desenvolvimento da cacauicultura do Pará.
PErÍodo: 03 a 05/11 2021
Nº dE diáriaS:2 ½ (duas e meia)
ordENador: rosivaldo Batista/diretor administrativo e financeiro/SEdaP

Protocolo: 723237

oUtras MatÉrias
.

aViso de adiaMeNto de aBertUra  de LicitaÇÃo
editaL toMada de PreÇo  Nº 01/2021 – sedaP

 a Secretaria de Estado de desenvolvimento agropecuário e da Pesca 
– SEdaP, Por meio da comissão Especial de licitação, instituída pela 
PorTaria N° 289, publicada no doE de 09 de setembro de 2021, torna 
público para conhecimento dos interessados que a Tomada de Preços do 
tipo MENor PrEÇo GloBal, cujo objeto é: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa 
dE ENGENHaria ESPEcialiZada Para a rEforMa E adEQUaÇÃo da 
ESTaÇÃo dE aQUicUlTUra orioN NiNa riBEiro No MUNicÍPio dE 
TErra alTa - Pa, o qual se realizaria no dia 04 de novembro de 2021, 
as 10h00min ,  será ADIADA, para revisão e retificação em sua planilha 
orçamentária, nos itens 1.4 – oBra coNSTrUÇÃo TaNQUES dE coNcrETo 
e 1.5 – oBra ElETrica alTa. a nova data de abertura será publicada 
posteriormente na forma da lei.
  leila de Nazaré Guedes accioly ramos
Presidente da comissão Especial de licitação

Protocolo: 723211



 diário oficial Nº 34.755  35 Quarta-feira, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo.
Sr.PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aUToS 
do ProcESSo do coNTraTo dE coNcESSÃo dE dirEiTo rEal dE USo 
(ccdrU) dE loTES aGrÍcolaS iNSErToS No ProJETo ESTadUal dE 
aSSENTaMENTo SUSTENTáVEl- PEaS  loUriVal SaNTaNa, localiZado 
No MUNicÍPio dE Eldorado doS caraJaS, ao(S) iNTErESSado(S) 
aBaiXo:

ProcESSo NoME árEa dENoMiNaÇÃo PorTaria
2013/418928 aNToNio da SilVa NaSciMENTo 24,9784Ha SÍTio Boa idÉia 1702/2021

Belém (Pa), 29/.10.2021
Bruno Yoheiji Kono ramos - Presidente

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdidaS PElo ilMo. 
Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, NoS aU-
ToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária NÃo oNEroSa 
(doaÇÃo) dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2008/558069 JoSÉ BraNdÃo 
aGoSTiNHo SÍTio Já ProdUZ 49,1543Ha MaraBá 1703/2021

oBS: TorNa SEM EfEiTo a Portaria de nº 1643/2021, de 15 de outubro 
de 2021, Publicada no doE nº 34.737 de 18/10/2021
Belém(Pa), 29/10/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

GoVerNo do estado do ParÁ
iNstitUto de terras do ParÁ - iterPa

atos adMiNistratiVos
EXTraTo da(S) PorTaria(S) dE HoMoloGaÇÃo EXPEdida(S) PElo 
ilMo. Sr. PrESidENTE do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará-iTErPa, 
NoS aUToS doS ProcESSoS dE rEGUlariZaÇÃo fUNdiária oNEroSa 
(coMPra) dE TErraS, EM QUE fiGUra coMo iNTErESSado:

ProcESSo NoME dENoMiNaÇÃo árEa MUNicÍPio PorTaria

2014/475366 iSraEl daS Vir-
GENS aMaral

faZENda Boa 
ESPraNÇa 782,1837Ha SÃo fÉliX do 

XiNGU 1704/2021

Belém(Pa), 29/10/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos – Presidente

Protocolo: 722838

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 01697/21 de 28/10/2021
objetivo: ação de regularização fundiária
Municipio: São Miguel do Guamá
Periodo: 04.11 a 03.12.2021(29,5) diárias
Servidores:
-5961-555/1-aline Noronha costa-Técnico/dEaf
-5956-057/1-cristiane formigosa Gadelha da costa-Técnico./dEaf
-5719-5919/1-Hugo leonardo Silva Pereira-assist.Técnico/dEaf
-5938-694/2-Jorgeane Monteiro Sousa-assistente administrativo
-5719226/2-Marcia Nazare rodrigues Barros- Técnico./dEaf
-3167-445/1-Pedro Henrique cabral de Noronha Neto-agrimensor
-5961-506/1-rafaela aquino rodrigues da Silva-assist.Técnico/dEaf
-5956-628/1-rosiana Silva dos Santos- assist.Técnico/dEaf
-5947-867/2-Victoria Menezes da costa- Técnico./dEaf
-2042-363/1-João Borges Prestes-Motorista
-3170-454/1-Manoel dos anjos Santos Nepomuceno-Motorista
-ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 723226
Portaria Nº 01698 de 29/10/2021

objetivo:Participar de reuniões institucionais no
 instituto de Terras do acre-iTEracrE
Periodo:  03 a 05.11.2021(2,5) diárias
Servidor:
-5558-8829/4-raphael augusto correa-assessor da Presidência
ordenador:Bruno Yoheiji Kono ramos-Presidente

Protocolo: 723139

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 01699/2021
o Presidente do iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa, no uso das 
atribuições que lhe são conferidos no art. 5º, alínea “b” da lei Estadual nº 
4.584,.de  8 de outubro de 1975,e;
coNSidEraNdo o PaE nº 2021/1100008 ,datado de 01.10.2021
r E S o l V E :
TraNSfErir, o período de férias da servidora laiS ViEira carValHo, 
Técnico em Gestão de desenvolvimento agrário e fundiário, matrícula 
nº 5956073/1, programadas para 13.10.2021 a 27.10.2021, concedidas 
através da PorTaria N° 01319/21, de 09.09.2021, publicada no doE 
n° 34.697 de 14.09.2021, e transferidas para 26.10.2021 a 12.11.2021, 
ficando o novo período para 20.12.2021 a 04.01.2022.
Publique-se
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente
Gabinete da Presidência do instituto de Terras do Pará – iTErPa, em 29 
de outubro de 2021.

Protocolo: 723356

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL  de  NotiFicaÇÃo
o iNSTiTUTo dE TErraS do Pará - iTErPa - autarquia Estadual cria-
da pela Lei Estadual 4.584/75, publicada no Diário Oficial do Estado de 
15.11.1975, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 5º, 
alínea “g” da lei nº 4.584/1975, vem por meio desta, NoTificar o(s) in-
teressado(s) abaixo relacionados, a  comparecerem à sede do iTErPa, sito 
à Rodovia Augusto Montenegro, km 09 s/n – Bairro Parque Guajará, de se-
gunda a sexta-feira, Secretaria do dJ, no horário de 09:00 as 14:00 horas, 
no prazo de  30 (trinta) dias, a contar da data de publicação do presente 
Edital, para tratar de assunto relacionado ao(s) seu(s) processo(s) e rece-
ber as instruções cabíveis, conforme o § 4º, art. 8º da instrução Normativa 
do iTErPa nº 02/2007. após o decurso do prazo assinalado, caso não haja 
manifestação das parte, os autos serão arquivados definitivamente.

Proc. Nº iNTErESSado aSSUNTo MUNicÍPio

2010/273182 PaTricia GoNÇalVES doS SaNToS doaÇÃo TailÂNdia

1998/35838 Maria dE SarGES cardoSo doaÇÃo aBaETETUBa

2002/53834 NoÉ ViTÓrio dE MoraES rEG. dE árEa BarcarENa

2005/66401 JEoVá fErrEira doS SaNToS rEG. dE árEa iGaraPÉ-Miri

2010/214535 MaNoEl dE araUJo falcoN doaÇÃo TailÂNdia

Em, 29/10/2021
Bruno Yoheiji Kono ramos
Presidente iTErPa

Protocolo: 722894

.

.

oUtras MatÉrias
.

aViso de adiaMeNto de coNcorrÊNcia – srP Nº 02/2021
a comissão Especial de licitação, instituída pela PorTaria Nº 738/2021, 
publicada no doE nº 34.605, de 08 de junho de 2021, comunica aos 
interessados o adiamento “sine die” da concorrência Pública SrP nº 
02/2021.iTErPa (Processo administrativo Eletrônico nº 2021/946668), 
tendo em vista as impugnações ingressadas, tempestivamente, pelas 
empresas foToPlaNoS iMaGENS E ProcESSaMENToS lTda., aNGloS 
coNSTrUÇÕES lTda, inscrita no cNPJ sob o nº 07.532.168/0001-97 e 
a diViSa ToPoGrafia E PlaNEJaMENTo lTda, inscrita no cNPJ sob o 
nº 03.445.954/0001-04, bem como pedido de esclarecimento da empresa 
ENGEfoTo ENGENHaria lTda, cNPJ: 76.436.849/0001-74.
Justifica-se o adiamento em face da necessidade do exame pormenorizado 
das questões trazidas pelas firmas impugnantes, sobretudo matérias de 
natureza técnica complexas relacionadas a efetiva operacionalização dos 
serviços que se pretende contratar. da mesma forma, a dilação da data de 
abertura do certame visa preservar a ampla competitividade que promova 
de forma mais efetiva o interesse público do certame, haja vista a especia-
lidade, especificidade e o grande vulto do objeto a ser contratado.
atenciosamente,
raPHaEl aUGUSTo corrÊa
Presidente da comissão Especial de licitação
PorTaria Nº 738/2021

Protocolo: 723241



36  diário oficial Nº 34.755 Quarta-feira, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO
DO PARÁ RURAL

.

.

.

coNtrato
.

coNtrato Nº 18/2021
objeto: aquisição de 03 (três) Motocicletas.
Valor global total r$ r$62.000,00 (sessenta e dois mil reais).data de as-
sinatura: 29/10/2021
Vigência: 29/10/2021 a 29/10/2022
Programa de Trabalho: 04608149187150000
Natureza da despesa: 44905200
fonte: 0101000000
Plano interno: 20EMEN00558.
contratada: EMPrESa ValE coMErcio dE MoToS lTda. inscrita no cNPJ 
sob o nº 12.939.753/0001-46, com endereço na avenida nove de maio, nº 
498 N, módulo i, cEP 78320-000, cidade de Juína-MT.
ordenador: fEliPE coÊlHo PicaNÇo
Gerente Executivo – NGPr.

Protocolo: 723203

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

terMo aditiVo ao coNtrato
4º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo 

Nº 07/2019- NGPr
data assinatura: 31/10/2021
contrato nº: 007/2019 - NGPr
Justificativa: PRORROGAR a vigência do referido Contrato por mais um 
período de 12 (doze) meses. Vigência: 31/10/2021 a 31/10/2022
contratada: ProTHEUS ViGilaNcia PriVada lTda - EPP, inscrita no 
cNPJ/Mf sob o n.º 19.359.684/0001-40, com sede na Br. 316, Passagem 
São Paulo n°82, atalaia, cEP 67.013-600, cidade de ananindeua-Pa.
dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
felipe coêlho Picanço
Gerente Executivo – NGPr

Protocolo: 716913

.

.

AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 7031/2021 - adeParÁ, 
de 29  de oUtUBro de 2021

a aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do Para – adEPará, 
por meio de seu diretor administrativo e financeiro, em conjunto com a 
Gerente de recursos Humanos, pelas atribuições regimentalmente con-
feridas pelo artigo 15, inciso i, Vii e artigo 18, inciso i e XiX de decreto 
Estadual nº 393 de 11 de setembro de 2003.
coNSidEraNdo, o que determina o art. 77, iX e art. 98, 99 e 100 da lei 
nº 5.810/94.
r E S o l V E:
coNcEdEr licENÇa PrÊMio, referente ao mês de NoVEMBro/2021, aos 
servidores abaixo:

PaE Matrícula Nome Triênio
dias Período de 

gozo30 60

20211063601 57223551/ 1 NaElSoN carValHo 
GoMES 2016/2019 X  01.11.21 a 

30.11.21

20211148854 5888158/ 2 caSSio Polla 2013/2016 X  29.11.21 a 
28.12.21

20211220908 24996/ 1 JoSE SEVEriNo doS 
SaNToS SilVa 2016/2019 X  16.11.21 a 

15.12.21

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 723170
Portaria Nº7043/2021 – adeParÁ, 29 de oUtUBro de 2021.
o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 
22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.

considerando autorização da casa civil PaE 2021/1152552
r E S o l V E:
EXoNErar, servidora daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrao fariaS, 
matrícula 5917660/2, do cargo de Gerente GEP- daS.011.3, a contar da 
data de publicação.
NoMEar, MEliSSa MarTiNS BEZErra, para cargo de Gerente - GEP- 
daS.011.3, a contar da data de publicação.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo, diretor Geral – adEPará

Protocolo: 723176
Portaria N°7025/2021 de 29 de oUtUBro de 2021 - 

adeParÁ.
o diretor Geral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado do 
Pará - adEPará, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o 
disposto nos art. 199, 201 e 205 da lei Estadual 5.810/94.
coNSidEraNdo a instauração de Processo administrativo disciplinar 
através da PorTaria Nº 5203/2021 - adEPará, de 31/08/2021, publicada 
no doE nº34.687, de 01/09/2021, referente aos atos e fatos constantes do 
Processo nº 2020/1058298.
coNSidEraNdo o disposto no art. 208 da lei nº 5.810/94-rJU, que deixa 
critério da administração a prorrogação do prazo de Processo administrati-
vo disciplinar por mais 60 (sessenta) dias.
rESolVE:
i – ProrroGar o prazo da conclusão do Processo administrativo discipli-
nar nº 2020/ 608051, por mais 60 (sessenta) dias, com base no art. 208 
§1 da lei 5810/94 – rJU, do que trata a portaria acima referida, a contar 
da data subsequente ao termo final do último prazo então concedido;
ii-coNValidar todos os atos já praticados pela comissão do Processo 
administrativo disciplinar – cPad em epígrafe
registre, publique-se e cumpra-se
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo - diretor-Geral

Protocolo: 723106

desiGNar serVidor
.

Portaria Nº 7032/2021 - adeParÁ, 
de 29 de oUtUBro de 2021

o dirETor GEral da aGÊNcia dE dEfESa aGroPEcUária do ESTado 
do Pará-adEPará, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
art.22, da lei Estadual 6.482 de 17 de setembro de 2002.
r E S o l V E:
 dESiGNar o(a) servidor(a) JEffErSoN PiNTo dE oliVEira, matrícula n° 
51855627/2, fiscal Estadual agropecuário, para responder pela  diretoria 
Geral , durante o período de férias do(a) titular diretor Geral da adEPará, 
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, matricula nº 54189457/2, no perí-
odo de 22/11/21 a 21/12/21.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 723181

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria Nº 7030 de 29 de oUtUBro de 2021
o dirETor GEral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará 
– adEPará, JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo, no uso de suas atri-
buições legais que lhe foram delegadas pelo decreto Governamental de 15 
de junho de 2020, publicado no doE nº 34.254 de 16 de junho de 2020.
coNSidEraNdo o disposto no decreto nº 870, de 04 de outubro de 2013,
rESolVE:
art 1º - designar o servidor doUGlaS Moacir caMPoS da SilVa, 
matrícula n° 80846037/3, para exercer a função de fiscal do contrato 
nº 024/2014, firmado entre a ADEPARÁ e ANA INÁCIA CARVALHO DE OL-
VEira, cPf nº 402.980.602-30, que tem por objeto locação de imóvel no 
município de iTaiTUBa.
art 2° - Esta portaria tem efeito retroativo a 01/08/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 723081

coNtrato
.

Processo eLetrÔNico 2021/765716
coNtrato Nº 46/2021

Valor Mensal: r$ 1.000,00
Valor Total: r$ 12.000,00
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de cUrUá
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTado: NafTTali dE SoUSa liMa
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 720290
Processo eLetrÔNico 2021/929864

coNtrato Nº 44/2021
Valor Mensal: r$ 1.300,00
Valor Total: r$ 15.600,00
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de MEdi-
cilÂNdia
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JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: aNToNio JoSÉ NUNES da SilVa
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 722855
Processo eLetrÔNico 2021/848843

coNtrato Nº 45/2021
Valor Mensal: r$ 5.000,00
Valor Total: r$ 60.000,00
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no munícipio de alTa-
Mira
JUSTificaTiVa: contratação pelo período de 12(doze) meses.
coNTraTado: Maria iVoNETE coUTiNHo da SilVa
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 722868

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

1ºterMo aditiVo
Processo n° 2020/63790
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 08/2020
Valor MENSal: r$ 650,00
Valor ToTal: r$ 7.800,00
ViGÊNcia: 03/11/2021 à 02/11/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de QUaTi-
PUrU
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: Maria JoSÉ MaGalHÃES loPES SilVa
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 705862
6º terMo aditiVo

Processo n° 2016/285381
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 001/2017
Valor MENSal: r$ 2.700,00
Valor ToTal: r$ 32.400,00
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de NoVo 
rEParTiMENTo
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses.
coNTraTado: farisley caldeira Venturim
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 707811
7º terMo aditiVo

Processo n° 2012/573077
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 018/2016
Valor MENSal: r$ 1.074,21
Valor ToTal: r$ 12.890,52
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de iGaraPÉ 
aÇU
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses.
coNTraTado: francisco de assis feitosa
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 707813
4º terMo aditiVo

Processo n° 2013/149370
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 23/2013
Valor MENSal: r$ 1.345,48
Valor ToTal: r$ 16.145,76
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de Para-
GoMiNaS
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: cristina Santana da Silva Santos
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 707815
5º terMo aditiVo

Processo n° 2013/54539
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 027/2013
Valor MENSal: r$ 682,43
Valor ToTal: r$ 8.189,16
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de SÃo 
JoÃo dE PiraBaS
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses 
e reajuste contratual
coNTraTado: BiaNor da SilVa SaNToS
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 710108
7º terMo aditiVo

Processo n° 2012/126662
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 032/2012
Valor MENSal: r$ 1.347,13
Valor ToTal: r$ 16.165,56
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de JacUNdá
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: BErNadiNo BaTiSTa dE PaUla
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 710776

8º terMo aditiVo
Processo n° 2014/132900
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 170/2014
Valor MENSal: r$ 1.023,31
Valor ToTal: r$ 12.279,72
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de TaBoca-
Vila
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: SErGio cordEiro dE araÚJo
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 713166
7º terMo aditiVo

Processo n° 2012/72174
coNTraTo dE locaÇÃo Nº 004/2016
Valor MENSal: r$ 581,97
Valor ToTal: r$ 6.983,64
ViGÊNcia: 01/11/2021 à 31/10/2022
claSSificaÇÃo do oBJETo: locação de imóvel no município de MÃE do 
rio
JUSTificaTiVa: Prorrogação do contrato pelo período de 12 (doze) meses
coNTraTado: antônio Silvano olímpio de Souza
ordENador: JaMir JÚNior ParaGUaSSU MacEdo

Protocolo: 714019

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 26/2021
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
nº 207/2021 - ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2021/765716, 
e com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 que trata da 
compra e locação de imóveis pela administração Pública, hipótese de li-
citação dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 26/2021, 
para contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação do es-
critório desta agência no Município de cUrUá. autorizo a contratação e 
a emissão da Nota de Empenho em favor de NafTTali dE SoUSa liMa, 
cPf: 442.188.422-72, no valor total de r$ 12.000,00 (doze mil reais) para 
todos os efeitos legais.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 720293
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 25/2021

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
211/2021 - ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2021/848843, e 
com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 que trata da com-
pra e locação de imóveis pela administração Pública, hipótese de licitação 
dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 25/2021, para con-
tratação do objeto: locação de imóvel para a instalação do escritório desta 
agência no Município de alTaMira. autorizo a contratação e a emissão da 
Nota de Empenho em favor de Maria iVoNETE coUTiNHo da SilVa, cPf: 
252.874.602-44, no valor total de r$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) para 
todos os efeitos legais.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 722876
terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo Nº 24/2021

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, 
no uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico 
nº 210/2021 - ProJUr/adEPará, referente ao Processo nº 2021/929864, 
e com fundamento no art. 24, inciso X, da lei nº 8.666/93 que trata da 
compra e locação de imóveis pela administração Pública, hipótese de licita-
ção dispensável, decide realizar: a dispensa de licitação nº 24/2021, para 
contratação do objeto: locação de imóvel para a instalação do escritório 
desta agência no Município de MEdicilÂNdia. autorizo a contratação e 
a emissão da Nota de Empenho em favor de aNToNio JoSÉ NUNES da 
SilVa, cPf: 033.740.412-71, no valor total de r$ 15.600,00 (Quinze mil e 
seiscentos reais) para todos os efeitos legais.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 722859

.

.

ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
210/2021, referente ao Processo nº 2021/929864, sobre a contratação 
direta com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, 
decide raTificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo ob-
jeto é a locação de imóvel para a instalação do escritório da adEPará 
no Município de MEdicilaNdia, em favor de aNToNio JoSÉ NUNES da 
SilVa, cPf: 033.740.412-71, no valor total de r$ 15.600,00 (Quinze mil e 
seiscentos reais) para todos os efeitos legais. E ordenar sua publicação em 
cumprimento ao disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 722862
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terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo
o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
211/2021, referente ao Processo nº 2021/848843, sobre a contratação di-
reta com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, de-
cide raTificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo objeto 
é a locação de imóvel para a instalação do escritório da adEPará no Mu-
nicípio de alTaMira, em favor de Maria iVoNETE coUTiNHo da SilVa, 
cPf: 252.874.602-44, no valor total de r$ 60.000,00 (Sessenta mil reais) 
para todos os efeitos legais. E ordenar sua publicação em cumprimento ao 
disposto no art. 26 do supracitado diploma legal.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 722879
terMo de ratiFicaÇÃo de disPeNsa de LicitaÇÃo

o diretor Geral da agência de defesa agropecuária do Estado do Pará, no 
uso de suas atribuições legais e ainda considerando o Parecer Jurídico nº 
207/2021, referente ao Processo nº 2021/765716, sobre a contratação 
direta com dispensa de licitação, do inciso X, do art. 24 da lei 8.666/93, 
decide raTificar o presente processo de dispensa de licitação, cujo ob-
jeto é a locação de imóvel para a instalação do escritório da adEPará 
no Município de cUrUá, em favor de NafTTali dE SoUSa liMa, cPf: 
442.188.422-72, no valor total de r$ 12.000,00 (doze mil reais) para to-
dos os efeitos legais. E ordenar sua publicação em cumprimento ao dispos-
to no art. 26 do supracitado diploma legal.
JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
diretor Geral

Protocolo: 720299

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7015/2021: BENEfi-
ciário: JoSiNo filHo GoMES doS SaNToS; Matrícula: 5861667;fun-
ção:20agricultura;Programa: 1491;Projeto/atividade: 8706;fon-
te:0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento de aqui-
sição de materiais diversos de consumo, serviços de pessoa física e jurí-
dica, para atender as necessidades da Gerente regional de Paragominas.
Elemento de despesa / Valor: 339030/36/39/47  / r$ 3.000,00 ;Prazo de 
aplicação (em dia): 60Prazo de prestação de contas (em dia): 15.ordena-
dor de despesas: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722823
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº 7029/2021: BENE-
ficiário: iNdira NadJa VaScoNcEloS dE oliVEira; Matrícula: 
57223645;função:20agricultura;Programa: 1297;Projeto/atividade: 
8338;fonte:0261;objetivo: ocorrer com despesas de pronto pagamento 
de aquisição de materiais diversos de consumo e serviços de pessoa jurídi-
ca, para atender as necessidades da Ulsa de itaituba.Elemento de despesa 
/ Valor: 339030/39/ r$ 2.500,00;Prazo de aplicação (em dia): 60Prazo de 
prestação de contas (em dia): 15.ordenador de despesas: alEX faBiaNo 
dE alMEida HaGE.

Protocolo: 723003

.

.

diÁria
.

Portaria: 7013/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 12 
propriedades rurais com agressão por morcegos hematófagos em herbívo-
ros, com acompanhamento da equipe de captura da regional capanema.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: SaNTa lUZia do 
Pará/Pa destino:  cacHoEira do Piriá,ViSEU/Pa Servidor: 54196745/ 
clEoMENES dEMErVal PiMENTEl coSTa (aGENTE dE dEfESa aGroPE-
cUária) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.ordenador: JEffEr-
SoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722824
Portaria: 7011/2021 Objetivo: Identificar todos os ocupantes, quantida-
de de animais existentes de cada produtor, verificar existência remanes-
cente de animais do espólio e outras informações.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: PalESTiNa do Pará/Pa destino: BrEJo 
GraNdE do araGUaia/Pa Servidor: 54187758/ ValMir SiQUEira da 
SilVa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 25/10/2021 
a 30/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722812
Portaria: 7012/2021 objetivo: realizar vigilância epidemiológica em 12 
propriedades rurais com agressão por morcegos hematófagos e herbívo-
ros, com acompanhamento da equipe de captura da regional capanema.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: caPaNEMa/Pa 
destino: cacHoEira do Piriá,ViSEU/Pa Servidor: 57224213/NElSoN 
JoSE dE liMa fErNaNdES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 
diáriaS / 01/11/2021 a 06/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 722816
Portaria: 7016/2021 objetivo: realizar ações de vigilância e controle de 
MH, através de capturas noturnas e cadastramento de abrigos em proprie-
dade, devida as agressões constantes em animais.fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: MÃE do rio/Pa destino: ParaGoMiNaS/
Pa Servidor: 55586139/MarcoS alESSaNdro NUNES MoraES (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 1,5 diária / 03/11/2021 a 04/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722832

Portaria: 7004/2021 objetivo: capacitação dos servidores da regio-
nal castanhal sobre atividades da Gerência de Epidemiologia, com ênfase 
na importância da notificação de doenças obrigatória ao Serviço Veteri-
nário Oficial e registro no sistema e SISBRAVET. Fundamento Legal: Lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: coNcÓrdia do Pará, 
TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 55588823/ KHriSNa fErrEira Ta-
BoSa (MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 03/11/2021 a 05/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722798
Portaria: 7007/2021 objetivo: realizar cadastro de abrigo de morcegos 
em perifoco de caso confirmado para raiva de herbívoro e agendar vacina-
ção assistida contra raiva. Será meia diária por dia.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: caSTaNHal/Pa destino:  SaNTa iZaBEl 
do Pará/Pa Servidor: 5897812/ raiMUNdo aPriGio MENdoNÇa SoUSa 
(TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 23/10/2021 a 27/10/2021.ordena-
dor: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722799
Portaria: 7002/2021 objetivo: Participar como palestrante do evento do 
crMVPa no município.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 51855510 / aNa PaTri-
cia MariNHo MElo (MÉdico VETEriNário) / 3,5 diáriaS / 03/11/2021 
a 06/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722794
Portaria: 7003/2021 objetivo: realizar “capacitação dos servidores da 
regional castanhal sobre atividades da Gerência de Epidemiologia, com 
ênfase na importância da notificação de doenças obrigatória ao Serviço 
Veterinário Oficial e registro no sistema eSISBRAVET. Fundamento Le-
gal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  coNcÓrdia 
do Pará, TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 55588411/ liNdEaUria 
MENdoNca MorEira (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diária / 
03/11/2021 a 05/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722795
Portaria: 7006/2021 objetivo: realizar “caPaciTaÇÃo E aliNHaMENTo 
dE SErVidorES rEfErENTES aoS SiSTEMaS: SiaPEc 3, PaE E SiEPi”.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aVEiro/Pa des-
tino: iTaiTUBa/Pa Servidor: 55588441/raiMUNdo MarliSoN cardoSo 
da SilVa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 2,5 diáriaS / 04/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722790
Portaria: 7000/2021 Objetivo: Realizar fiscalização do comércio de se-
mentes e mudas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ParaUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 8606194/VaNdEilSoN BElforT MoUra (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 1,5 diária / 29/11/2021 a 30/11/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 722791
Portaria: 7001/2021 Objetivo: Realizar fiscalização no comércio de se-
mentes e mudas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ParaUaPEBaS/Pa destino: cUrioNÓPoliS, Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 54191532/raiMUNdo JoSE MoraES JUNior (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 29/11/2021 a 30/11/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 722792
Portaria: 7010/2021 Objetivo: Identificar todos os ocupantes, quantida-
de de animais existentes de cada produtor, verificar existência remanes-
cente de animais do espólio e outras informações relevantes.fundamento 
legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SÃo JoÃo do araGUaia/Pa 
destino: BrEJo GraNdE do araGUaia/Pa Servidor: 55586508/ WElHN-
GToN claUdio rocHa SilVa (aGENTE fiScal aGroPEcUário) / 5,5 
diáriaS / 25/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 722809
Portaria: 7009/2021 objetivo: realizar a padronização na Ulsa de capi-
tão Poço.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/
Pa destino: caPiTÃo PoÇo/Pa Servidor: 55588406/ daNiElE corrEa 
coSTa (aSSiSTENTE adMiNiSTraTiVo) / 5,5 diáriaS / 22/11/2021 a 
27/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722805
Portaria: 7008/2021 Objetivo: Realizar fiscalização volante durante o 
evento “44 leilão comercial da faz. campo Verde” no município.funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: doM EliSEU/Pa des-
tino: roNdoN do Pará/Pa;Servidor: 54189285/PEriclES diaS BaSToS 
(MÉdico VETEriNário) / 1,5 diária / 22/10/2021 a 23/10/2021.orde-
nador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722801
Portaria 7014/2021 objetivo: realizar cadastro de abrigo de morcegos 
em perifoco de caso confirmado para raiva de herbívoro e agendar vacina-
ção assistida contra raiva.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: caSTaNHal/Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa Servidor: 
5908974/ SaNdra dE MaMEdES coSTa (fiScal ESTadUal aGroPEcUá-
rio - MÉdico VETEriNário) / 2,5 diáriaS / 23/10/2021 a 27/10/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722802
Portaria: 7019/2021 objetivo: conduzir os servidores , que irão com 
o objetivo de realizar a reprogramação da capacitação da Gerência de 
Epidemiologia aos servidores dos escritórios de atendimento.fundamen-
to legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: acará, 
BUJarU, coNcÓrdia do Pará, TailÂNdia, ToMÉ-aÇU/Pa Servidor: 
57232250/ WilliaM cÉSar SoarES loBaTo (MoToriSTa) / 2,5 diáriaS 
/ 03/11/2021 a 05/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722874
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Portaria: 7018/2021 objetivo: realizar conversa com os líderes dos in-
vasores afim de definir data para realizar com contagem de rebanho e 
vacinação agulha oficial em propriedade rural invadida (inadimplente).Fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149. origem:iNHaNGaPi/Pa desti-
no: aNaPU/ Pa Servidor: 55588125/ JoYlSoN BENTES caNTo (MÉdico 
VETEriNário) / 4,5 diáriaS/ 25/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: JEf-
fErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722869
Portaria: 7017/2021 objetivo: realizar ações de vigilância e controle de 
MH, através de capturas noturnas e cadastramento de abrigos em proprie-
dade, devida as agressões constantes em animais. a solicitação de diárias 
se faz necessária, pois durante o dia será realizada busca de abrigos e no 
período da noite será realizada a ação de captura noturna de morcegos 
na propriedade.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 55585935/ aNa 
claUdia dE SoUZa BEZErra (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 
1,5 diária / 03/11/2021 a 04/11/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 722866
Portaria: 6993/2021 objetivo: dar apoio no atendimento em granja aví-
cola no município de Santa izabel.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: caSTaNHal/Pa destino: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa 
Servidor: 55586131/PaUlo adriaNo da SilVa (TÉcNico aGrÍcola) / 
7,5 diáriaS /23/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: JEffErSoN PiNTo 
dE oliVEira.

Protocolo: 722770
Portaria: 6994/2021 objetivo: dar apoio nas ações de vacinações as-
sistidas durante a 2ª etapa da campanha contra febre afosa nas regiões 
de limite com o município de ipixuna do Pará e Vizinhança. a solicitação 
de diárias se faz necessária, pois se trata de uma região de limite com 
outro município, sendo necessário pernoitar devido as distâncias, não po-
dendo ocorrer o deslocamento diário de ida e volta.fundamento legal: lei 
5.810/94 art. 145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMi-
NaS/Pa Servidor: 55585935/ aNa claUdia dE SoUZa BEZErra (aGENTE 
dE dEfESa aGroPEcUária) / 3,5 diáriaS / 16/11/2021 a 19/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722771
Portaria: 6995/2021 objetivo: realizar vacinações assistidas durante 
a 2ª etapa da campanha contra febre afosa nas regiões de limite com o 
município de ipixuna do Pará e Vizinhança. a solicitação de diárias se faz 
necessária, pois se trata de uma região de limite com outro município, 
sendo necessário pernoitar devido as distâncias, não podendo ocorrer o 
deslocamento diário de ida e volta.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servi-
dor:54181050/arliNEa Maria MoTa rodriGUES (MÉdico VETEriNá-
rio) / 3,5 diáriaS / 16/11/2021 a 19/11/2021.ordenador: JEffErSoN 
PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722772
Portaria: 7005/2021 objetivo: realizar “caPaciTaÇÃo E aliNHaMENTo 
dE SErVidorES rEfErENTES ao SiSTEMaS: SiaPEc3, PaE E SiEPi”.fun-
damento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: JacarEacaNGa/Pa 
destino: iTaiTUBa/Pa Servidor: 57200968/lEaNdro coUTiNHo rodri-
GUES (TÉcNico aGrÍcola) / 2,5 diáriaS / 04/11/2021 a 06/11/2021.
ordenador: JEffErSoN PiNTo dE oliVEira.

Protocolo: 722784
Portaria: 6999/2021 objetivo: realizar fiscalização em 10 propriedade 
produtoras de Soja, para cumprimento do vazio sanitário.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaNTarÉM/Pa destino: BElTEr-
ra/Pa Servidor: 00010499/cloViS aNToNio VillacorTa VaScoNcEloS 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 diária / 03/11/2021 a 05/11/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 722786
Portaria: 6997/2021 objetivo: Supervisão das Unidades Produti-
vas do Polo citrícola de capitão Poço.fundamento legal: lei 5.810/94, 
art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: caPiTÃo PoÇo/Pa Servidor: 
57189744/raiMUNdo alESSaNdro da SilVa cUNHa (ENGENHEiro 
aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS / 03/11/2021 a 05/11/2021.ordenador: lU-
cioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 722782
Portaria: 6998/2021 objetivo: realizar fiscalização em 10 propriedade 
produtoras de Soja, para cumprimento do vazio sanitário. a distância per-
corrida se dará por mais de 100 km por dia e muitas vezes se locomovendo 
por estradas com difícil acesso, por isso se faz necessário o pagamento de 
½ diária.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: SaN-
TarÉM/Pa destino: SaNTarÉM/Pa Servidor: 00010499/cloViS aNToNio 
VillacorTa VaScoNcEloS (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 2,5 diáriaS 
/ 08/11/2021 a 12/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 722783
Portaria: 6996/2021 objetivo: dar apoio nas ações de vacinações as-
sistidas e comprovações das mesmas durante a 2ª etapa da campanha 
contra febre afosa nas regiões, da caip, Bacaba, Vila Nova e Vizinhança, 
que são áreas consideradas de maior risco para febre aftosa. a solicitação 
de diárias se faz necessária, pois se trata de uma região distante da sede 
do município, com cerca de 110 km de distância, não podendo ocorrer o 
deslocamento diário de ida e volta.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: ParaGoMiNaS/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 
6300451/ dEriValdo BarBoSa dE liMa (aUXiliar dE caMPo) / 4,5 
diáriaS / 08/11/2021 a 12/11/2021. ordenador: JEffErSoN PiNTo dE 
oliVEira.

Protocolo: 722775

Portaria: 7021/2021 objetivo: realizar entrega de Material de Expe-
diente, participar da entrega Oficial de Bens Patrimoniais (Veículos) pelo 
Governador do Estado e apoio logístico na regional de Paragominas.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: 
ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 5951960/ Marcio SErrÃo da SilVa (GE-
rENTE) / 3,5 diáriaS / 26/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: alEX fa-
BiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 722895
Portaria: 7020/2021 Objetivo: Coordenar as fiscalizações volantes de 
trânsito em cumprimento a Portaria 2789/2020- adEPara, nos municípios.
fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: aBaETETUBa/
Pa destino: acará, BaiÃo, coNcÓrdia do Pará, MoJU, TailÂNdia/Pa 
Servidor: 5948648/MaNoEl PErEira cardoSo (GErENTE rEGioNal) / 
6,5 diáriaS / 25/10/2021 a 31/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa 
PiMENTEl.

Protocolo: 722892
Portaria: 7023/2021 objetivo: realizar visitas e acompanhamento das 
ações nas unidades sob jurisdição da Gerência regional de Tucuruí.fun-
damento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TUcUrUÍ/Pa destino: 
BrEU BraNco,GoiaNÉSia do Pará,JacUNdá,NoVo rEParTiMENTo,Pa-
caJá,TUcUrUÍ/Pa Servidor: 5905042/ EdiSlEY GoNÇalVES dE MacEdo 
(GErENTE) / 5,5 diáriaS/ 01/11/2021 a 06/11/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 722902
Portaria: 7022/2021 objetivo: conduzir os servidores, que irão dar 
apoio à comissão de Bens residuais inservíveis durante as atividades de 
levantamento de bens patrimoniais nas Unidades administrativas da re-
gional de Soure.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
BElÉM/Pa destino: cacHoEira do arari, SalVaTErra, SoUrE/Pa Ser-
vidor: 5905890/JoSUÉ doS SaNToS carValHo (MoToriSTa) / 3,5 diá-
riaS/ 25/10/2021 a 28/10/2021.ordenador: alEX faBiaNo dE alMEida 
HaGE.

Protocolo: 722903
Portaria: 7046/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. No dia 09/11/2021 desembarque em Belém do voou re-
tornando do Peru. No dia 10/11/2021 deslocamento para Santarém e Terra 
Santa. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: TErra SaN-
Ta/Pa destino: TErra SaNTa/Pa Servidor: 8400829/ UrBaNo rEPolHo 
filHo (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 09/11/2021 a 10/11/2021. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723172
Portaria: 7052/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: florESTa do araGUaia/Pa destino: PorTo VElHo/ro Servidor: 
57173631/ViTor rodriGo KraMEr (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 
diária / 29/10/2021 a 30/10/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 723171
Portaria: 7051/2021 objetivoParticipar de Treinamento prático nai-
dentificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: florESTa do araGUaia/Pa destino: JacarEacaNGa/Pa Servidor: 
57173631/ViTor rodriGo KraMEr (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 1,5 
diária / 09/11/2021 a 10/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 723164
Portaria: 7045/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no distrito 
de Tarapoto, Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: alTaMira/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 23795/lUiZ ocTaVio 
raBElo JUNior (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 30/10/2021 a 
30/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723153
Portaria: 7050/2021 Objetivo: Realizar inspeção e fiscalização em uma 
agroindustria de polpa de frutas.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 
145/149. origem: ParaUaPEBaS/Pa destino: Eldorado doS caraJáS/
Pa Servidor: 8606194/VaNdEilSoN BElforT MoUra (fiScal ESTadUal 
aGroPEcUário) / 0,5 diária / 28/10/2021 a 28/10/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723149
Portaria: 7059/2021 objetivo: “Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distri-
to de Tarapoto, Peru. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: BElÉM/Pa destino: alTaMira/Pa Servidor: 0032051/ fraNciSco 
daS cHaGaS dE MEdEiroS coSTa ([cEPlac/Pa] aGENTE dE aTiVidadE 
aGroPEcUária) / 1,5 diária / 09/11/2021 a 10/11/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723198
Portaria: 7056/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na iden-
tificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito de 
Tarapoto, Peru.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BE-
lÉM/Pa destino: MEdicilÂNdia/Pa Servidor: 31819/ BENEdiTo rodri-
GUES loPES ([cEPlac/Pa] EXTENSioNiSTa) / 1,5 diária / 09/11/2021 a 
10/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723199
Portaria: 7055/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. dia 29/10 deslocamento para Belém dia 30/10 aguar-
dando voou para o Peru.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
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origem: BElÉM/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 0032051/ fraNciSco 
daS cHaGaS dE MEdEiroS coSTa ([cEPlac/Pa] aGENTE dE aTiVida-
dE aGroPEcUária) / 1,5 diária / 29/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723193
Portaria: 7053/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, por 
empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: MocaJUBa/Pa destino: 
MaraBá/Pa.Servidor: 55586122/lUciErlEN da coNcEiÇÃo GoNÇal-
VES (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723188
Portaria: 7054/2021 objetivo: realizar ações de amostragem de fru-
tos da praga quarentenária Bactrocera carambolae (mosca da carambola).
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: PorTEl/Pa desti-
no: MElGaÇo/Pa Servidor: 57222893/ WilSoN SaNTaNa (aGENTE fiS-
cal aGroPEcUário) / 2,5 diáriaS / 03/11/2021 a 05/11/2021.ordena-
dor: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723183
Portaria: 7047/2021 objetivo: “Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
caMETá/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 54189688/ PaUlo roBErTo 
NUNES dE aViZ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diáriaS / 30/10/2021 
a 30/10/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723184
Portaria: 7060/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. dia 09/11 desembarque em Belém do voou retornando 
o Peru e retorno à cametá. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: caMETá/Pa destino: caMETá/Pa Servidor: 54189688/ PaUlo 
roBErTo NUNES dE aViZ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 0,5 diária / 
09/11/2021 a 09/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723209
Portaria: 7057/2021 Objetivo: Participar de Treinamento prático na identifi-
cação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no distrito de Tarapoto, 
Peru. dia 30/10 deslocamento para Belém.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 
145/149.origem: BElÉM/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 31819/ BENEdiTo 
rodriGUES loPES ([cEPlac/Pa] EXTENSioNiSTa) / 1,5 diária / 29/10/2021 
a 30/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723206
Portaria: 7058/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na identi-
ficação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito de Tara-
poto, Peru. No dia 09/11/2021 desembarque em Belém do voou retornando 
do Peru. No dia 10/11/2021 embarque e desembarque em altamira e re-
torno para Vitória do Xingu.fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. 
origem: ViTÓria do XiNGU/Pa destino: ViTÓria do XiNGU/Pa Servidor: 
5888158/caSSio Polla (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 1,5 diária / 
09/11/2021 a 10/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723213
Portaria: 7061/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. dia 09/11/2021 desembarque em Belém do voou re-
tornando do Peru e deslocamento para acará\Pa. fundamento legal: lei 
5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: acará/Pa Servidor: 
31876/laUriNdo fErNaNdES NETo ([cEPlac/Pa] aGENTE dE aTiVida-
dE aGroPEcUária) / 0,5 diária / 09/11/2021 a 09/11/2021. ordenador: 
lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723223
Portaria: 7065/2021 objetivo: Participar da capacitação para reconheci-
mento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilíase do 
cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de Tarapoto 
– Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: Superinten-
dência federal de agricultura Pec. e abastecimento no amazonas Sfa/aM/
MaPa Sfa/aM destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 1347937/
Marcio MarTiNS PErEira (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 8,5 diáriaS / 
31/10/2021 à 08/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723229
Portaria: 7062/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. dia 30/10 deslocamento para Belém.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: ViTÓria do XiNGU/Pa destino: 
BElÉM/Pa Servidor: 5888158/caSSio Polla (fiScal ESTadUal aGro-
PEcUário) / 0,5 diária / 30/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: lUcio-
Nila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723228
Portaria: 7063/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
TErra SaNTa/Pa destino: BElÉM, SaNTarÉM/Pa Servidor: 8400829/ Ur-
BaNo rEPolHo filHo (TÉcNico aGrÍcola) / 1,5 diária / 29/10/2021 a 
30/10/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723230
Portaria: 7064/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru. dia 30/10 deslocamento para Belém.fundamento le-
gal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: BElÉM/Pa destino: BElÉM/Pa 
Servidor: 31876/laUriNdo fErNaNdES NETo ([cEPlac/Pa] aGENTE dE 
aTiVidadE aGroPEcUária) / 0,5 diária / 30/10/2021 a 30/10/2021. 
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723247

Portaria: 7066/2021 objetivo: Participar da capacitação para reco-
nhecimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, mo-
nilíase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito 
de Tarapoto – Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. ori-
gem: EMaTEr - EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral 
do ESTado do Pará destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 
57173855/EdiMilSoN MaToS PErEira (TÉcNico EM aGroPEcUária) / 
8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNTo-
Ja PiMENTEl.

Protocolo: 723255
Portaria: 7028/2021 objetivo: realizar entrega de Material de Expedien-
te, participar da entrega Oficial de Bens Patrimoniais (Veículos) pelo Gover-
nador do Estado e apoio logístico na regional de Paragominas.fundamento 
legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino:  ParaGo-
MiNaS/Pa Servidor: 51855545/ MarcElo EdUardo fErrEira aMoraS 
(GErENTE) / 4,5 diáriaS / 25/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: alEX 
faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 723002
Portaria: 7036/2021 objetivo: Participar de capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto no Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
florESTa do araGUaia/Pa destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Ser-
vidor: 57173631/ViTor rodriGo KraMEr (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 
8,5 diáriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNTo-
Ja PiMENTEl.

Protocolo: 723077
Portaria: 7035/2021 objetivo: Participar de capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, mo-
nilíase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito 
de Tarapoto no Peru. fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.ori-
gem: TErra SaNTa/Pa destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 
8400829/ UrBaNo rEPolHo filHo (TÉcNico aGrÍcola) / 8,5 diáriaS 
/ 31/10/2021 à 08/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723068
Portaria: 7024/2021 objetivo: realizar entrega de Material de Expe-
diente, participar da entrega Oficial de Bens Patrimoniais (Veículos) pelo 
Governador do Estado e apoio logístico.fundamento legal: lei 5.810/94 
art. 145/149.origem: BElÉM/Pa destino: ParaGoMiNaS/Pa Servidor: 
55586814/ daVid JoSE dE SoUZa fErrEira JUNior (aSSiSTENTE ad-
MiNiSTraTiVo) / 3,5 diáriaS / 26/10/2021 a 29/10/2021.ordenador: 
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE.

Protocolo: 722922
Portaria 7040/2021 objetivo: realizar “levantamento de detecção 
da Mosca da carambola”.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.
origem: SaNTa iZaBEl do Pará/Pa destino: BENEVidES/Pa Servidor: 
54187465/ Marilia fErNaNdES dE SoUSa (aGENTE fiScal aGroPEcU-
ário) / 0,5 diária / 05/11/2021 a 05/11/2021.ordenador: lUcioNila 
PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723092
Portaria: 7038/2021 objetivo: Participar de capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto no Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
caMETá/Pa destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 54189688/ 
PaUlo roBErTo NUNES dE aViZ (ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 8,5 di-
áriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 723096
Portaria: 7037/2021 objetivo: Participar de capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto no Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
cEPlac - coMiSSÃo EXEcUTiVa do PlaNo da laVoUra cacaUEira/Pa 
destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 31876/laUriNdo fEr-
NaNdES NETo (aGENTE dE aTiVidadES aGroPEcUária) / 8,5 diáriaS 
/ 31/10/2021 à 08/11/2021. ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723105
Portaria: 7042/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
BElÉM/Pa destino: UrUará/Pa Servidor: 031907/ JailSoN rocHa BraN-
dÃo ([cEPlac/Pa] aUdiTor (a) fiScal fEdEral aGroPEcUário) / 1,5 
diária / 09/11/2021 a 10/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 723109
Portaria: 7041/2021 objetivo: Participar de Treinamento prático na 
identificação e medidas de controle da Moliníase do cacaueiro, no Distrito 
de Tarapoto, Peru.fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: 
UrUará/Pa destino: BElÉM/Pa Servidor: 031907/ JailSoN rocHa BraN-
dÃo ([cEPlac/Pa] aUdiTor (a) fiScal fEdEral aGroPEcUário) / 1,5 
diária / 29/10/2021 a 30/10/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 723103
Portaria: 7039/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, 
por empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins. 
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: aBaETETUBa/Pa 
destino: MaraBá/Pa Servidor: 54188832/ WElliToN doS SaNToS lE-
MoS (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 a 
06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723120
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Portaria: 7049/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, por 
empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins. Funda-
mento legal: lei 5.810/94, art. 145/149.origem: NoVo rEParTiMENTo/
Pa destino: MaraBá/Pa. Servidor: 5901322/rENaTa TriNdadE dE liMa 
(ENGENHEiro aGrÔNoMo) / 4,5 diáriaS / 02/11/2021 a 06/11/2021.
ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723140
Portaria: 7048/2021 objetivo: Participar de treinamento/capacitação 
sobre atividades referentes a fiscalização do comércio, uso e aplicação, 
por empresas prestadoras de serviço, de produtos Agrotóxicos e afins.
fundamento legal: lei 5.810/94 art. 145/149.origem: iTUPiraNGa/Pa 
destino: MaraBá/Pa Servidor: 54189670/ roGErio NaSciMENTo dE lU-
cENa (aGENTE dE dEfESa aGroPEcUária) / 5,5 diáriaS / 01/11/2021 
a 06/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa PiMENTEl.

Protocolo: 723130
Portaria: 7044/2021 objetivo: Participar de capacitação para reconhe-
cimento e controle da praga quarentenária Moniliophthora roreri, monilí-
ase do cacaueiro, no instituto de cultivos Tropicales – icT, no distrito de 
Tarapoto no Peru. fundamento legal: lei 5.810/94, art. 145/149. origem: 
ViTÓria do XiNGU/Pa destino: diSTriTo dE TaraPoTo/PErU Servidor: 
5888158/caSSio Polla (fiScal ESTadUal aGroPEcUário) / 8,5 di-
áriaS / 31/10/2021 à 08/11/2021.ordenador: lUcioNila PaNToJa Pi-
MENTEl.

Protocolo: 723132

.

.

FÉrias
.

iNcLUsÃo de FÉrias de NoVeMBro de 2021
Portaria Nº 6690 de 19/10/21

Publicada no doE 34.746, de 25/10/21
Servidor: JaMir JUNior ParaGUaSSU MacEdo
Matricula: 54189457/2
Período aquisitivo: 2019/2020
Período de gozo: 22/11/21 a 21/12/21
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
daNYEllE criSTiNa fErrEira NEGrao fariaS
Gerente de área de Gestão de Pessoas
alEX faBiaNo dE alMEida HaGE
diretor administrativo e financeiro

Protocolo: 723179

.

.

EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E 
EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 0762/2021 – 29.10.2021
a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
l– TorNar SEM EfEiTo, a PorTaria Nº 0748/2021, que designa a 
comissão aos processos de obras e serviços de Engenharia.
ii– d E S i G N a r, para integrarem a comissão de licitação, para obras 
e Serviços de Engenharia, que prevê a lei nº 13.303/2016, e o regu-
lamento interno de licitações e contratos da EMaTEr-Pará, a contar de 
22/10/2021, os empregados abaixo relacionados:
• OSCAR SOUZA DO CARMO JÚNIOR-Presidente
• RAIMUNDO NONATO BOTELHO DA COSTA - Membro
• EDSON UGULINO LIMA – Membro
• ANDERSON COSTA DOS SANTOS – Membro
• CLAUDINEI APARECIDO ALMEIDA – Membro
• SHEILA DE JESUS SILVA DA SILVA – Membro
• RENATO FREIRE DA SILVA DA LUIZA – Membro
• CELSO PAULO AFONSO JÚNIOR - Membro
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 723147
Portaria Nº 0759/2021 – 29.10.2021

a Presidente da EMaTEr-Pa, no uso de suas atribuições que lhe são con-
feridas, rESolVE:
c o l o c a r, à disposição da casa civil da Governadoria, o Extensionista 
rural ll, Técnico em agropecuária dÉcio da coSTa MaToS- Matrícula nº 
54196647/1, Sem Ônus para a EMaTEr - Pará, a contar de 01.12.2021 a 
01.12.2022.(PaE:2021/1194663).
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS – PrESidENTE

Protocolo: 723055

LiceNÇa PrÊMio
.

EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica do ESTado do Pará
alESSaNdra dE cáSSia SilVa da SilVa - coordenadora

Portaria de LiceNÇa PrÊMio Nº 0196/2021–29.10.2021
c o N c E d E r, ao Extensionista rural l, roSoMiro MarQUES BaTiS-
Ta- Matrícula nº 3171590/1, nos termos do regimento interno de Pessoal, 
devidamente aprovado na 58ª reunião ordinária do cTa/EMaTEr-Pará, 
de 12.12.2012, 30 (Trinta) dias de licença Prêmio (3º) mês relativo ao 
quinquênio: 16/12/2009 a 15/12/2014, que será gozado no período de 
01/11/2021 a 30/11/2021. (PaE: 2021/1227845).

Protocolo: 722857

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

Processo: 2021/1002327
ParTES: o ESTado do Pará, Pessoa Jurídica de direito público inter-
no, por intermédio da EMPrESa dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo 
rUral do ESTado do Pará – EMaTEr/Pa, inscrita no cNPJ sob o nº 
05.402.797/0001-77, e a Empresa MKJ coNSTrUTora lTda, pessoa jurí-
dica, inscrita no cNPJ nº 07.822.354/0001-60.
oBJETo: a dispensa tem como objeto a contratação de Empresa Especia-
lizada nos Serviços de Manutenção, reforma e reparos conforme pojeto 
básico presente no processo, nas salas da Presidência, Transporte e Pintura 
de Muro, no Escritório central da Emater, Marituba-Pa.
fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE diSPENSa dE
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 29, inciso i da 
lei nº 13.303/2016, decreto 856/2020 § 2º do artigo 2º, com observância 
a todas as formalidades legais que o caso requer. considerando o valor 
para contratação, conforme o Parecer Jurídico nº 150/2021-aJUr.
Valor do ProcESSo: referente aos serviços a ser contratado, sendo o 
Valor Global de r$ 82.136,54 (oitenta e dois mil e cento e trinta e seis reais 
e cinquenta e quatro centanvos) via proposta de menor valor, constante na 
proposta atualizada – via email (Seq. 30).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS:
ProGraMa: 1491 – aguicultura, Pecuaria, Pesca e aquicultura
aÇÃo: 8712 – fortalecimento das atividade de aTEr
P.i.:  207000rEcMB
foNTE: 0301 – recursos ordenários
ElEM.dESP: 449051– obras e instalações- Pessoa Júridica
Valor : r$ 82.136,54 (oitenta e dois Mil, cento e Trinta  e Seis reais, 
cinnquenta e Quatro centavos)
Marituba, Pa, 29 de outubro de 2021.
laNa roBErTa rEiS doS SaNToS PrESidENTE da EMaTEr/Pa

Protocolo: 722810

sUPriMeNto de FUNdo
.

sUPriMeNto de FUNdos - Portaria 051/2021
BENEficiário (a): JoSÉ rodriGUES MarTiNS filHo / MaTrÍcUla: 
3163261   / carGo oU fUNÇÃo EXTENSioNiSTa rUral i / MUNicÍPio: 
BoNiTo/ oBJETiVo: aTENdEr aS dESPESaS dE PrESTaÇÃo dE SErViÇo 
dE aSSiSTÊNcia TÉcNica E EXTENSÃo rUral Para cUMPriMENTo dE 
METaS doS SUBProJEToS, coNforME ProaTEr 2021 / ProGraMa: 1491 
/ ProJ. aTiV.: 8711 / foNTE: 0101 / ElEMENTo dE dESPESa:3390-39 = 
r$ 500,00 / Valor ToTal r$ 500,00/ PraZo Para aPlicaÇÃo: 15 diaS 
/ coMProVaÇÃo: 15 diaS / ordENador dE dESPESaS: WaldEMiro dE 
oliVEira roSa JUNior

Protocolo: 722800
Portaria sUPriMeNto de FUNdos- 034/2021

BENEficiário- BaZilEa dE NaZarE araUJo rodriGUES dE oliVEira
MaTrÍcUla-5051053 /fUNÇÃo-EXTENSioNiSTa rUral i
MUNicÍPio- SÃo MiGUEl do GUaMá - r
ProJETo/aTiVidadE-8711c /ProGraMa- 1491 / foNTE-0101
oBJETiVo: dESPESaS coM aÇÕES do ProaTEr 2021 do EScriTÓrio 
rEGioNal dE SÃo MiGUEl do GUaMá.
PraZo dE aPlicaÇÃo-aTÉ 60 diaS aPÓS EMiSSÃo dE oB /coMProVa-
ÇÃo-15 diaS
ElEMENTo dE dESP. 339030 = 3.000,00; 339039 = 1.000,00
Valor ToTal- 4.000,00
ordENador dE dESPESa SUBSTiTUo  – ailToN ViEira dE oliVEira

Protocolo: 722818
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº145/2021;BENEficiário:-
JoÃo carloS alMEida dE VaScoNcEloS;MaTrÍcUla:4001451;fUN-
ÇÃo:aUX. dE adMiNiSTraÇÃo;oBJETiVo:Para SUBSidiar aÇÕES do Pro-
aTEr/2021;MUNicÍPio: MoNTE alEGrE;ProGraMa:1491 ;ProJETo aTiVi-
dadE:8711-c;foNTE:0101;ElEMENTo dE dESPESa:3390-30=r$2.000,00; 
PraZo dE aPlicaÇÃo:60 diaS da EMiSSÃo da ordEM BaNcária:PraZo 
Para coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS; ordE-
Nador dE dESPESaS :laNa roBErTa rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 722871
Portaria de sUPriMeNto de FUNdo Nº144/2021;BENEficiá-
rio:EGNaldo GoNÇalVES Garcia;MaTrÍcUla:57175777;fUNÇÃo:EXT. 
rUral ii;oBJETiVo:Para SUBSidiar aÇÕES do ProaTEr/2021;MUNi-
cÍPio: MoNTE alEGrE;ProGraMa:1491;ProJETo aTiVidadE:8711-c; 
foNTE:0101;ElEMENTo dE dESPESa:3390-30=r$2.000,00;PraZo dE 
aPlicaÇÃo:60 diaS da EMiSSÃo da ordEM BaNcária:PraZo Para 
coMProVaÇÃo:15 diaS aPÓS a rEaliZaÇÃo daS dESPESaS; ordENa-
dor dE dESPESaS :laNa roBErTa rEiS doS SaNToS.

Protocolo: 723180
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torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 0738/2021 – PUBLicada No doe Nº 34.739 
de 19.10.2021

c o l o c a r, à disposição da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
agropecuário e da Pesca/SEdaP, de acordo com Termo de cooperação Téc-
nica nº 003/2019, o Extensionista rural ll, Técnico em agropecuária dÉcio 
da coSTa MaToS- Matrícula nº 54196647/1, com Ônus para a EMaTEr - 
Pará, a contar de 16.10.2021 a 16.10.2022.(PaE:2021/1159070).

Protocolo: 722849

.

.

CENTRAIS DE ABASTECIMENTO
DO PARÁ S/A

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria N.º 088/2021
o diretor Presidente da centrais de abastecimento do Pará S.a. – cEaSa/
Pa, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Estatuto desta Em-
presa; e
coNSidEraNdo o Processo nº 2021/1113618
rESolVE:
coNcEdEr ao servidor MaNUEl aldEMir alVES dE aZEVEdo, matrícula 
nº 7009810/1, ocupante do cargo de agente Técnico de Nível Médio, ad-
mitido em 14/04/1977, 30 (trinta) dias de licENÇa PrÊMio no período de 
01/11/2021 a 30/11/2021 referente ao quinquênio 2013 a 2017.
registre-se, Publique-se e cumpra-se, em 29 de outubro de 2021.
JoSÉ aNToNio Scaff filHo
diretor – Presidente
cEaSa/Pa

Protocolo: 723018

.

.

secretaria de estado de Meio 
aMBieNte e sUsteNtaBiLidade

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1975, de 29 de oUtUBro de 2021.
destitui e nomeia os representantes da Unidade de coordenação do Proje-
to “combate ao desmatamento no estado do Pará”, instituído pela Portaria 
SEMaS nº 1359, de 30 de agosto de 2019.
o SEcrETário dE ESTado dE MEio aMBiENTE E SUSTENTaBilidadE do 
Pará, no uso das atribuições que lhe confere o art. 138, no inciso ii, da 
constituição Estadual, e tendo em vista a Portaria SEMaS nº 1359, de 30 
de agosto de 2019 e
considerando o contrato de cooperação financeira BMZ Nº 2011 66 263, 
entre o KfW, Frankfurt am Main, e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade,
rESolVE:
art. 1º  destituir e nomear representantes da Unidade de coordenação do 
Projeto “combate ao desmatamento no estado do Pará”, instituído através 
da Portaria SEMaS nº 1.359, de 30 de agosto de 2019.
art.2º  ficam destituídos da equipe da Unidade de coordenação do Projeto 
“combate ao desmatamento no estado do Pará, os seguintes representan-
tes da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade – SEMaS 
”:
i - leonardo augusto lobato Bello - coordenador Geral;
ii - lília Márcia ramos reis - Especialista ambiental;
iii - alberto Gomes ferreira Neto - Técnico da área ambiental;
iV - diana Silva castro - Técnico da área ambiental;
V - Higo costa dos Santos - Técnico da área ambiental e financeira; e
Vi - aluísio Gouveia filho - Técnico da área ambiental e financeira.
art.3º  ficam nomeados para compor a equipe da Unidade de coordenação 
do Projeto “combate ao desmatamento no estado do Pará”, os seguintes 
representantes da Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabili-
dade – SEMaS:
i - Maria de Nazaré Bentes de lima - coordenador Geral, matrícula 
57197213/1;
ii - Evandra Priscilla Souza da Silva Vilacoert - Especialista ambiental, 
matrícula 57213744/2;
iii - ayamy da costa Migiyama - Técnico da área ambiental, matrícula 
57234932/1;
iV - alessandra daniele ferreira cordeiro - Técnico da área ambiental, 
matrícula 5903822/2;
V - Thais Borges de oliveira - Técnico da área administrativa e financeira, 
matrícula 57201738/1; e

VI - Érika Vivianne Nascimento Araújo - Técnico da Área Administrativa e 
financeira, matrícula 5961341/1.
art.5º  ficam convalidados os atos praticados pela servidora, Sra. Maria de 
Nazaré Bentes de lima, no exercício da função de coordenadora Geral da 
equipe da Unidade de coordenação do Projeto “combate ao desmatamento 
no estado do Pará”, a contar de 01 de junho de 2021.
art. 4º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos 
retroativos a contar de 29 de setembro de 2021.
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 722971

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 01967/2021-dGaF/GaB/seMas, de 28/10/2021
Nome: MaNoEl aBrEU diaS
Matrícula: 57194280/1
cargo: auxiliar operacional
concessão: 30 (trinta) dias de licença Prêmio
Período aquisitivo: 2ª parcela do triênio 2014/2017
Período de Gozo: 16/11/2021 a 15/12/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 722883

.

.

LiceNÇa Para trataMeNto de saÚde
.

Portaria Nº 01966/2021-dGaF/GaB/seMas, de 28/10/2021.
Nome: aldo dE JESUS do NaSciMENTo MoraES
Matrícula: 57215562/1
cargo: Técnico de laboratório
concessão: 05 (cinco) dias de licença para Tratamento de Saúde
Período: 21/10/2021 a 25/10/2021
laudo Médico: 81455 de 27/10/2021
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 722872

.

.

coNtrato
.

coNtrato 111/2021 - seMas/Pa
Processo Pae 2021/1120818 - seMas/Pa

disPeNsa de LicitaÇÃo 019/2021 - seMas/Pa
objeto: Prestação de serviços do BaNPará de Gestão de frota, por meio 
do Sistema Gestão combustível, disponibilizado à Unidade Gestora, atra-
vés de um cartão magnético específico para cada Unidade de Abasteci-
mento, sensibilizando a conta corrente específica no momento da aquisição 
do combustível, que será autorizada mediante informação de uma senha 
pessoal e intransferível do motorista, doravante designado simplesmente 
“Usuário”
Valor Global: r$ 1.380.000,00
Vigência: 28/10/2021 a 25/04/2022
assinatura: 28/10/2021
dotação orçamentária: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 274668; 
fonte 0116002169, 0316002169; Elemento 339030; P i 4120004668c 
contratado: BaNco do ESTado do Pará – BaNPará (cNPJ 
04.913.711/0001-08)
Endereço: av. Presidente Vargas, nº 251, comércio, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade

Protocolo: 723201
coNtrato 116/2021-seMas/Pa

PreGÃo eLetrÔNico 36/2021 - seMas/Pa
Processo 2021/949101- SEMaS/Pa
objeto: aquisição de 02 (dois) containers modelo 40 Pés para tender as 
necessidades desta SEMaS/Pa
Valor Global: r$ 54.700,00
Vigência: 27/10/2021 a 26/10/2022
assinatura: 27/10/2021
dotação orçamentaria: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES: 278338; 
fonte 0316; Elemento 449052; P i 4120008338c
contratado: rafaEl rodriGUES da rocHa 90553616234 (cNPJ/Mf 
16.802.865/0001-01)
Endereço: avenida Perimetral, n°108, Bairro da Terra firme, cEP 66.077-
830, fone (91) 98063-2381, metalurgicajo4@gmail.com, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 723185
coNtrato 114/2021-seMas/Pa

PreGÃo eLetrÔNico 35/2021 - seMas/Pa
Processo 2021/937584- SEMaS/Pa
Objeto: Aquisição de equipamentos informática (20 workstations), para 
atender as necessidades internas da SEMaS.
Valor Global: r$ 469.270,00
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
assinatura: 29/10/2021
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dotação orçamentaria: Unidade 27102; Gestão 00001; PTrES 278238; 
fonte 0316004396; Elemento 449052; P i 4120008238E
contratado: driVE a iNforMáTica lTda - filial Pará (cNPJ 
00.677.870/0003-61)
Endereço: Travessa Mariz e Barros, nº 2321, sala 104, Bairro Marco cEP: 
66080-471, fone (31) 2105-0350 / (31) 2105-0351, renato.ferreira@dri-
vea.com.br; lene.gomes@drivea.com.br, Belém/Pa
ordenador: José Mauro de lima o’ de almeida, Secretário de Estado de 
Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 723187

aViso de LicitaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico Nº 041/2021
objeto: fornecimento de licenças de videoconferência para o ZooM MEET-
iNG, plano business.
Entrega do Edital, disponível a partir do dia 03.11.2021: https://www.gov.
br/compras/pt-br; www.semas.pa.gov.br; www.compraspara.pa.gov.br
local de abertura: www.gov.br/compras/pt-br
data de abertura: 16/11/2021 às 10:00 h (horário de Brasília)
03 de novembro de 2021.
raiza freitas Gois
PrEGoEira oficial - SEMaS/Pa

Protocolo: 723143

.

.

disPeNsa de LicitaÇÃo
.

terMo de disPeNsa de LicitaÇÃo 019/2021
autorizo nos termos do artigo 24, inciso iV, da lei n° 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, com suas posteriores modificações, a Dispensa de Licitação, 
referente ao Processo n° 2021/1120818, que tem por objeto a contratação 
da empresa BaNco do ESTado do Pará S.a. – BaNPará, inscrita no 
cNPJ/Mf nº 04.913.711/0001-08, com sede na av. Presidente Vargas, nº 
251 – Comércio, Bairro do Centro, BELÉM/PA, a fim de adquirir CONTRA-
To de prestação de serviços de Gestão de frota, por meio do SiSTEMa 
GESTÃo coMBUSTÍVEl, disponibilizado à UNidadE GESTora, através de 
um cartão magnético específico para cada UNIDADE DE ABASTECIMEN-
TO, sensibilizando a conta corrente específica no momento da aquisição 
do combustível, que será autorizada mediante informação de uma SENHa 
pessoal e intransferível do motorista, doravante designado simplesmente 
USUário, no valor MENSal estimado de r$ 115.000,00 (cento e quinze 
mil reais), totalizando o valor Glogal Estimado de r$ 1.380.000,00(Um mi-
lhão, trezentos e oitenta mil reais), conforme solicitação e fundamentação 
constante nos autos do processo.
Belém, 28 de outubro de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade.

Protocolo: 723202

diÁria
.

Portaria Nº 1915/2021 - GaB/seMas 
25 de oUtUBro de 2021.

objetivo: realizar acompanhamento de instalação de totem (contrato Nº 
021/2021) e atualização dos layouts dos Núcleos regionais.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: redenção e São félix do Xingu/Pa
Períodos:03 à 11/11/2021- 08 e ½ diarias.
Servidores:
- 57196798/1 - MaUro da coSTa fErrEira- (assistente de infra-Estru-
tura)
- 5953165/ 1 - MarloN JoNHS coSTa PadilHa - (Técnico Em Gestão de 
infra-Estrutura)
-57194377/ 1 - lEoNardo SilVa da SilVa- (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 720901
Portaria Nº 1940/2021- GaB/seMas 

27 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Vistoria Técnica de AUMP de resíduos florestais em PMFS.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Paragominas/Pa e Ulianópolis/Pa
Período: 03/11 a 06/11/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 57234850/1 - roBErTa PirES MENdES dE alBUQUErQUE - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5954888/1 - PaUla fraNcYNETH NaSciMENTo SilVa dE MoraES - 
(Técnico em Gestão de Meio ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 721605
Portaria Nº 1941/2021- GaB/seMas 

27 de oUtUBro de 2021.
Objetivo: Realizar vistoria técnica em projeto de supressão floresta.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tailândia/Pa e ipixuna do Pará/Pa

Período: 03/11 a 06/11/2021 – 03 e ½ diárias.
Servidores:
- 6403548/ 1 - lETicia BraGa GoMES - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57230164/ 1 - riValdo coSTa cardoSo JUNior - (Técnico em Gestão 
de Meio ambiente)
- 5908954/ 4 - faBricio da SilVa corrEa - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 721681
Portaria Nº 1942/2021 - GaB/seMas 

27 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica pré-exploratória em propriedade rural, 
com a finalidade de verificar in loco as informações protocoladas nesta 
SEMaS/Pa, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: altamira/Pa
destino: Uruará/Pa e Novo repartimento/Pa
Períodos:03/11 a 07/11/2021- 04e ½ diarias.
Servidores:
- 5961403/1 - alEX SoarES dE SoUZa (Técnico em Gestão de Meio am-
biente)
- 5905874/ 3 - roSaNE acacio roSa da SilVa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
-5943170/ 1 - VaGNEr SaNToS caETaNo- (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 721723
Portaria Nº 1720/2021 - GaB/seMas 

28 de seteMBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústrias madeireiras no período 
para subsidiar a análise técnica de avaliação de Estudo de Coeficiente de 
rendimento Volumétrico.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Pa, Placas/Pa, altamira/Pa e Tucuruí/Pa
Período: 07/11 a 15/11/2021 – 08 e ½ diárias.
Servidores:
- 54189442/2 - roSiaNE da SilVa SoUZa - (Técnico em Gestão de agro-
pecuária)
- 5934221/1 - WENdEll VilHENa dE carValHo - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5654807/1 - JESUS dE NaZarE cardoSo PalHETa - (Motorista)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 710607
Portaria Nº 1873/2021 - GaB/seMas 

20 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústria Madeireira no município 
citado.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Benevides/Pa
Período: 04/11 a 05/11/2021 – 01 diária.
Servidores:
5926171/3- lariSSa dE carValHo liMa - (Técnico Em Gestão de Meio 
ambiente)
57227646/4- MicHEllE Maria corrÊa -(Técnico Em Gestão de Meio am-
biente)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 718817
Portaria Nº 1881/2021 - GaB/seMas 

21 de oUtUBro de 2021.
objetivo: realizar vistoria técnica em indústrias madeireiras, para sub-
sidiar a análise técnica de Licenciamento Ambiental, com objetivo final 
a emissão de parecer técnico conclusivo do processo protocolado nesta 
Secretaria.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santa Bárbara do Pará/Pa e Moju/Pa.
Período: 03/11 a 04/11/2021 – 01 e ½ diária
Servidores:
- 54189442/ 2 - roSiaNE da SilVa SoUZa – (TEcNico EM GESTao dE 
aGroPEcUaria)
- 5934221/ 2 - WENdEll VilHENa dE carValHo - (TEcNico EM GESTao 
dE MEio aMBiENTE)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 719904
Portaria Nº 1902/2021 - GaB/seMas 

22 de oUtUBro de 2021.
objetivo: Visando vistoria de licenciamento ambiental para obtenção de 
licença de instalação - li, nos municípios citados.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Santarém/Novo Progresso/Pa
Período: 03/11 a 09/11/2021 – 06 e ½ diárias.
Servidores:
- 5914563/ 4 - SUZaNa TEiXEira rodriGUES – (Técnico Em Gestão de 
Meio ambiente)
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- 5936161/2 - EdSoN alVES rodriGUES - (Geólogo)
- 6403575/ 1- clEidE liMa fErNaNdES-(Técnico Em Gestão de Meio am-
biente)
- 5960914/ 1- BrUNo alVES NoGUEira-(Técnico Em Gestão de Meio am-
biente)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa e financeira

Protocolo: 720182
Portaria Nº 1945/2021 - GaB/seMas 

27 de oUtUBro de 2021.
objetivo:dar continuidade ao projeto e planejamento visando o desenvol-
vimento de metodologia simplificada de análise e validação de CAR, vol-
tado para ao público atendido por órgãos conveniados através de Mutirão 
de retificação de Cadastro Ambiental Rural - dos municípios da Região do 
Xingu.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: Tucuruí/Pa, altamira/Pa, Brasil Novo/Pa
Período:06/11 a 14/11/2021– 08 e ½ diárias.
Servidores:
- 5899663/ 2 -THiaGo JoSÉ coSTa da coSTa - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5954869/ 1- WElliNGToN WaGNEr NUNES dE aBrEU - (Técnico em 
Gestão de Meio ambiente)
- 5930139/ 2 - MilToN VaZ da SilVa JUNior - (Técnico em Gestão de 
Meio ambiente)
- 5930534/ 2 - KEllY araGao do aMaral - (Técnico em Gestão de Meio 
ambiente)
- 57196796/1 - MarcElo aNToNio dE Sá MEdEiroS – (Motorista)
ordENador: lilia Marcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 721850
Portaria Nº 1977/2021 - GaB/seMas 

29 de oUtUBro de 2021.
objetivo: documentar e fazer a cobertura jornalística referente as ações 
Praia limpa Praia linda, em Mosqueiro.
fundamento legal: art.145 da lei 5.810, de 24.01.1994.
origem: Belém/Pa
destino: distrito de Mosqueiro/Pa
Período: 30/10 a 31/10/2021 – 01 e ½ diária
Servidor:
- 5929324/3 - aNToNio carloS VaScoNcEloS darWicH - (assessor)
ordENador: lilia Márcia raMoS rEiS / diretora de Gestão adminis-
trativa de financeira

Protocolo: 723025

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 1970/2021-dGaF/GaB/seMas, 28/10/2021
Excluir da PorTaria Nº 1769/2021-dGaf/GaB/SEMaS de 05/10//2021, 
publicada no doE nº 34.728 de 07/10/2021, as férias regulamentares 
do servidor lUiZ fErNaNdo frEiTaS rodriGUES ,  matrícula nº 5952152/ 
1 , referente ao exercício 2020/2021.
HUGo YUTaKa SUENaGa
Secretário adjunto de Gestão administrativa e Tecnologias

Protocolo: 722806

.

.

NorMa
.

iNstrUÇÃo NorMatiVa Nº 01, de 28 de oUtUBro de 2021
Estabelece procedimentos e critérios para o requerimento e concessão de 
outorga de direito de uso, outorga preventiva, dispensa de outorga de uso 
de recursos hídricos e autorização para perfuração de poços no Estado do 
Pará.
o SEcrETário dE ESTado do MEio aMBiENTE, no uso das atribuições 
que lhes conferem o art. 138, inciso ii, da constituição Estadual, e tendo 
em vista o disposto na lei federal nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997, na 
lei Estadual nº 6.381, de 25 de julho de 2001, nas resoluções nº 03, de 
03 de setembro de 2008  e nº 09, de 12 de fevereiro de 2009, do conselho 
Estadual de recursos Hídricos, e na instrução Normativa Semas nº 08, de 
27 de setembro de 2019,
rESolVE:
caPÍtULo i
disPosiÇÕes PreLiMiNares
art.1º  Estabelecer os procedimentos e critérios para o requerimento e 
concessão de outorga de direito de uso, outorga preventiva, dispensa de 
outorga de uso de recursos hídricos e autorização para perfuração de poços 
no Estado do Pará.
Art.2º  Para fins desta Instrução Normativa, considera-se:
i – água subterrânea: águas que ocorrem abaixo da superfície da terra, 
preenchendo os poros ou vazios intergranulares das rochas sedimentares, 
ou as fraturas, falhas e fissuras das rochas compactas;
II – água superficial: as águas que se encontram disponibilizadas em cor-
pos hídricos de superfície;
iii - autorização para perfuração de poço: ato administrativo pelo qual o 
órgão gestor de recursos hídricos, autoriza a pessoa física ou jurídica, a 
construir poço (s) tubular (es), ou seja, obra hidráulica, sem o direito de 
uso de recursos hídricos;

iV – declaração de dispensa de outorga: ato administrativo pelo qual a 
SEMaS, enquanto o órgão gestor de recursos hídricos, autoriza o uso da 
água sem a necessidade do procedimento regular de outorga, nos termos 
previstos em lei e regulamentos;
V – outorga preventiva: ato administrativo pelo qual a SEMaS, enquanto o 
órgão gestor de recursos hídricos declara, a uma pessoa física ou jurídica, 
a disponibilidade de água para o uso requerido, com vistas a reservar a va-
zão passível de outorga, sem conferir o direito de uso de recursos hídricos;
Vi – outorga de direito de uso: ato administrativo pelo qual a SEMaS, 
enquanto o órgão gestor de recursos hídricos concede o uso de recurso 
hídrico, por prazo determinado nos termos e nas condições expressas no 
respectivo ato.
art.3º  a outorga, ou dispensa desta, poderá ser concedida nas seguintes 
modalidades e tipologias:
I – outorga de direito de uso de recursos hídricos: água superficial e sub-
terrânea;
II – outorga preventiva de uso de recursos hídricos: água superficial;
III – declaração de dispensa de outorga: água superficial e água subter-
rânea; e
iV – autorização para perfuração de poços: água subterrânea.
• 1º Os requerimentos referentes à água superficial, previstos nos inci-
sos de i a iii, e de água subterrânea do inciso i, serão formalizadas por 
meio do Sistema integrado de Monitoramento e licenciamento ambiental 
– SiMlaM.
• 2º Os requerimentos referentes a água subterrânea, previstos nos incisos 
iii e iV, são auto declaratórios e serão formalizados por meio do Sistema 
de Gerenciamento de recursos Hídricos do Pará – SiGErH-Pa.
art.4º  aplica-se ao processo administrativo, de que trata esta instrução 
Normativa, os seguintes prazos processuais:
i – 5 (cinco) dias para os servidores públicos efetuarem o recebimento do 
processo no SiMlaM;
ii – 120 (cento e vinte) dias para a SEMaS se manifestar quanto ao de-
ferimento ou indeferimento do pedido, a contar da data da protocolização 
do pedido; e
III – 30 (trinta) dias para o requerente responder à notificação, a contar da 
data de seu recebimento.
• 1º O prazo do inciso III, poderá ser modificado pela SEMAS, mediante 
justificativa, considerando as especificidades ou complexidade do caso em 
concreto.
• 2º O descumprimento dos incisos I e II, poderá ensejar em responsabi-
lidade administrativa.
caPÍtULo ii
do Processo adMiNistratiVo No sisteMa iNteGrado de Mo-
NitoraMeNto e LiceNciaMeNto aMBieNtaL – siMLaM
seção i
da formalização
art.4º  o requerimento de outorga de direito de uso de recursos hídricos, 
outorga preventiva e declaração de dispensa de outorga,  será protocola-
do, preferencialmente, por meio de correio eletrônico, acompanhado das 
documentações necessárias à devida formalização e instrução processual.
• 1º O endereço do correio eletrônico da SEMAS ficará disponibilizado em 
seu sítio oficial.
• 2º O protocolo presencial poderá ser realizado na sede da Secretaria de 
Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará – SEMaS ou, quando 
couber, nos Núcleos regionais de regularidade ambiental – NUrE.
Art.5º  Verificada a ausência de documentos, o requerente será notificado 
para sanear as pendências:
i - pessoalmente, no ato do protocolo, quando este ocorrer de forma pre-
sencial; ou
ii – por meio de correio eletrônico, quando este for o meio utilizado, pelo 
requerente, para a protocolização.
Parágrafo único.  O requerimento ficará sobrestado no setor de protocolo e 
o processo não será formalizado enquanto houver pendência documental.
art.6º  o processo será formalizado e distribuído para análise considerando 
a ordem cronológica de protocolo.
seção ii
da instrução processual
art.7º  o processo de requerimento de outorga de direito de uso de recur-
sos hídricos, de outorga preventiva ou declaração de dispensa de outorga, 
deverá ser instruído com os seguintes documentos:
i – documentos gerais:
1. a) requerimento padrão de outorga, devidamente preenchido, constan-
do as assinaturas do responsável técnico, do requerente ou do represen-
tante legal;
2. b) cópia da licença ambiental estadual ou municipal; ou do protocolo de 
solicitação da licença; ou da sua renovação; ou a declaração de dispensa 
de licença ambiental – dla;
1. c) procuração, original ou cópia, devidamente assinada, acompanhada 
de cópias do documento oficial de identificação, com foto, e do Cadastro de 
Pessoa física – cPf do procurador; e
2. d) comprovante de pagamento do documento de arrecadação Estadual 
– daE;
II – documentos técnicos específicos:
1. a) cópia do cadastro Nacional de Usuário de recursos Hídricos – cNarH;
2. b) formulário técnico da modalidade solicitada, devidamente preenchido 
e assinado;
3. c) relatório técnico original, assinado pelo responsável técnico que ela-
borou o estudo; e
4. d) anotação de responsabilidade Técnica – arT expedida pelo respec-
tivo conselho regional, do responsável técnico que elaborou o relatório, 
devidamente assinada.
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• 1º O relatório técnico deverá conter a descrição do estudo realizado e/ou 
laudo técnico desenvolvido e estar acompanhado do registro fotográfico do 
ponto de captação ou de lançamento, ou dos locais de intervenção quando 
se tratar de obras hidráulicas.
• 2º A SEMAS disponibilizará no seu sítio oficial um Termo de Referência de 
cada modalidade, para subsidiar a elaboração do relatório técnico.
• 3º O Documento de Arrecadação Estadual poderá ser emitido através do 
sítio oficial da Secretaria Estadual da Fazenda ou da SEMAS.
• 4º No caso de solicitação de declaração de dispensa de outorga ou de 
renovação desta, não será exigido o comprovante de pagamento do daE.
Art.8º  Para fins de renovação de outorga de direito de recursos hídricos, o 
requerente deverá apresentar o requerimento padrão e o comprovante de 
pagamento do daE, salvo quando houver alterações documentais, caso em 
que deverá apresentar o(s) respectivos documento(s) alterado(s).
Parágrafo único.  Nos casos de renovação de outorga de direito de uso ou 
renovação da declaração de dispensa de outorga, além dos documentos de 
que trata o caput, o interessado deverá apresentar o registro fotográfico 
atualizado, do ponto de captação ou de lançamento ou dos locais de inter-
venção em termos de obras hidráulicas.
art.9º  os requerimentos de alteração da outorga e de dispensa de outorga 
deverão estar acompanhados do requerimento padrão e dos o(s) docu-
mento(s) e/ou a informação alterada.
Parágrafo único.  No caso de alteração de titularidade, além dos documen-
tos previstos no caput, o requerimento deverá estar acompanhado:
i - do Termo de entrega de obra para o novo proprietário ou responsá-
vel pelo sistema de abastecimento, ou do contrato de compra e venda, 
contrato de locação ou outros documentos que indiquem a alteração de 
titularidade; e
II – da Declaração de uso dos recursos hídricos, gerada após a retificação 
do cadastro Nacional de Usuário de recursos Hídricos – cNarH.
art.10.  o processo de outorga de direito de uso de recursos hídricos e de 
outorga preventiva será encaminhado à diretoria de Gestão administrativa 
e Financeira - DGAF para análise junto ao setor responsável pela certifica-
ção de pagamento do daE.
seção iii
da distribuição e análise processual
art.11.  o processo de requerimento de outorga ou dispensa de outorga 
será encaminhado à diretoria de recursos Hídricos – dirEH para distri-
buição.
art.12.  distribuído o processo, o técnico analista realizará a conferência 
das documentações que instruem os autos, para fins de deferimento, in-
deferimento ou, quando necessário, complementação ou esclarecimentos.
Art.13.  Caberá ao técnico analista notificar o requerente para apresentar 
estudos específicos e/ou prestar esclarecimentos ou informações comple-
mentares.
Parágrafo único.  o requerente poderá solicitar, uma única vez, a prorroga-
ção do prazo da notificação, mediante justificativa.
art.14.  após análise técnica, constatada a regularidade da documentação, 
os autos serão encaminhados para aprovação do parecer técnico, deferi-
mento da solicitação e emissão da respectiva outorga pelo gestor compe-
tente.
art.15.  Emitida a outorga no SiMlaM, os autos serão encaminhados ao 
setor responsável da DIREH para notificação.
Parágrafo único.  A notificação deverá cientificar o requerente quanto à 
decisão e prestar informações acerca da emissão e entrega da outorga ao 
responsável legal.
seção iV
do indeferimento
art.16.  o requerimento será indeferido, de ofício, quando:
i – apresentar projetos, estudos, formulários em desconformidade com as 
normas técnicas ou com informações divergentes;
ii – prestar informações falsas;
iii – não atender os termos de referência disponibilizados no sítio da SE-
MaS; ou
IV – não cumprir, total ou parcialmente, a notificação ou o prazo estabe-
lecido.
seção V
do arquivamento
art.17.  o processo será arquivado:
i – por indeferimento do pedido;
ii – após a emissão do título autorizativo; ou
III – quando o processo ficar até 60 (sessenta) dias sem movimentação 
por ausência de cumprimento de notificação pelo requerente.
art.18.  Não será permitido o desarquivamento de processo, devendo o in-
teressado protocolar novo pedido, ficando autorizado o desentranhamento 
de documentos do processo arquivado.
caPÍtULo iii
do Processo adMiNistratiVo No sisteMa de GereNciaMeN-
to de recUrsos HÍdricos do ParÁ – siGerH-Pa
art.19.  Para emissão de dispensa de outorga e de autorização para perfu-
ração de poço, os interessados deverão realizar seu cadastro no SiGErH-
Pa.
art.20.  após o cadastro, o requerimento de dispensa de outorga e de 
autorização para perfuração de poço será efetuado no sistema, conforme 
modalidades implementadas, observadas as documentações necessárias.
art.21.  Para o requerimento de declaração de dispensa de outorga com 
captação de água subterrânea, o requerente deverá preencher as informa-
ções em campo específico e efetuar o upload dos seguintes documentos:
i – documento de propriedade ou posse do imóvel;
ii – cédula de identidade do usuário de água;
iii – cadastro de Pessoa física – cPf do usuário de água;

iV – cópia simples do cadastro Nacional de Usuário de recursos Hídricos 
– cNarH; e
V – Registro fotográfico da visão geral do imóvel, do poço, seus arredores 
e do reservatório de água.
Parágrafo único.  No caso do cadastro no SiGErH-Pa for efetuado por 
responsável técnico, este deverá fazer o upload da anotação de responsa-
bilidade Técnica – arT, expedida pelo respectivo conselho regional, devi-
damente preenchida e assinada.
art.22.  Nos casos em que a declaração de dispensa de outorga for emiti-
da com condicionantes, o não cumprimento sujeitará o infrator às sanções 
penais, civis e administrativas, independentemente da obrigação de reparo 
do dano.
art.23.  Para o requerimento de autorização para perfuração de poço, o re-
querente deverá preencher as informações em campo específico e efetuar 
o upload dos seguintes documentos:
i – documento de propriedade ou de posse do imóvel;
II – projeto do poço contendo perfil construtivo e litológico do poço para 
captação de água subterrânea;
iii – anotação de responsabilidade Técnica – arT expedida pelo respectivo 
conselho regional de Engenharia e agronomia do Pará – crEa/Pa, do res-
ponsável técnico que elaborou o projeto de poço, devidamente assinada; e
iV – comprovante de pagamento documento de arrecadação Estadual – 
daE.
Parágrafo único. o daE deverá ser gerado no sistema SiGErH-Pa, cuja 
validação do pagamento é automática.
art.24.  constatada a regularidade das documentações, o sistema emitirá 
o respectivo título, conforme solicitado pelo requerente.
caPÍtULo iV
disPosiÇÕes FiNais
art.25.  a SEMaS manterá disponível, no SiGErH-Pa, o manual do usuário 
para fins de orientações quanto ao uso do sistema.
Art.26.  Os modelos oficiais de requerimento e os formulários a serem 
apresentados pelos usuários de recursos hídricos serão disponibilizados no 
sítio oficial da SEMAS.
art.27.  fica revogada a instrução Normativa SEMaS nº 003, de 26 de 
março de 2014, e o capítulo iii, da instrução Normativa SEMaS nº 08, de 
27 de setembro de 2019.
art.28.  Esta instrução Normativa entra em vigor na data de sua publica-
ção, com efeitos retroativos aos processos em tramitação na SEMaS.
Belém /Pa, 28 de outubro de 2021.
JoSÉ MaUro dE liMa o’ dE alMEida
Secretário de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará

Protocolo: 722979

.

.

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO 
FLORESTAL E DA BIODIVERSIDADE
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 678 de 29 de oUtUBro de 2021
a Presidente do instituto de desenvolvimento florestal e da Biodiversidade 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pelo decreto Estadual 
de 15 de janeiro de 2019, republicado no Diário Oficial nº. 33.799, de 07 
de fevereiro de 2019.
coNSidEraNdo a instauração do Processo administrativo disciplinar 
(Pad), com a nomeação de comissão através da PorTaria Nº 459, de 26 
de agosto de 2021.
coNSidEraNdo o Memorando n°002/2021-cPad, datado de 27 de outu-
bro de 2021, que faz referência aos fatos apurados nos autos do Processo 
nº 2021/870856, em que a Presidente da comissão do Processo, rosiane 
andrade Terra, matrícula nº 57212244, solicitou a prorrogação, por mais 
60 (sessenta) dias, do prazo para conclusão dos trabalhos.
rESolVE:
art.1º - Prorrogar o prazo, por mais 60 (sessenta) dias, a contar de 
30/10/2021 até 28/12/2021, para conclusão dos trabalhos da PorTaria 
Nº 459, de 26 de agosto de 2021.
art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 722841

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

a Presidente do instituto de desenvolvimento Florestal e da Bio-
diversidade do estado do Pará, no uso das atribuições conferidas 
pelo decreto estadual de 15 de janeiro de 2019, publicado no diário 
Oficial nº. 33.783, de 17 de janeiro de 2019 e, ainda, considerando a adju-
dicação efetuada pela pregoeira no bojo do Pregão Eletrônico n° 14/2021 
- Ideflor-Bio (Processo nº 2020/75277) Contratação de empresa especia-
lizada para fornecimento de material de consumo direcionados ao suporte 
das atividades inerentes ao Projeto fortalecimento da cadeia de produção 
da palmeira do buriti (Mauritia flexuosaL.f.) na Comunidade do Ererê, Área 
de Proteção ambiental Paytuna. decide Homologar o aludido certame, efe-
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tuado sob o critério Menor Preço por item, em favor da seguinte licitante 
vencedora relacionada em epígrafe abaixo:
1-Empresa J.c.P. Prado coMErcio EirEli, cNPJ 21.254.778/0001-05, 
pelo critério de menor preço nos itens 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9 e 10; valor total 
r$1.953,42.
Valor Global: r$1.953,42
data da Homologação: 19/10/2021
ordenador de despesa
Karla lessa Bengtson
rosiane andrade Terra
Pregoeira

Protocolo: 723115

.

.

aPostiLaMeNto
.

terMo de aPostiLaMeNto Nº 018/2021
o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSida-
dE do ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da dirEToria adMi-
NiSTraTiVa E fiNaNcEira - daf, e com fundamento no art. 67, da lei 
Federal nº 8.666/93, resolve apostilar a substituição do fiscal.
Servidor atual: Pedro Henrique oliveira Simões - Matricula: 5610492
Servidor Substituto: Matheus da costa Gondim - Matrícula: 5962104.
instituição: aSSociaÇÃo daS MUlHErES iNdÍGENaS do GUrUPi (aMiG).
instrumento: Termo de cessão de Uso nº12/2020.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 722821
terMo de aPostiLaMeNto Nº 019/2021

o iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVErSida-
dE do ESTado do Pará – idEflor-Bio, por meio da dirEToria adMi-
NiSTraTiVa E fiNaNcEira - daf, e com fundamento no art. 67, da lei 
Federal nº 8.666/93, resolve apostilar a substituição do fiscal.
Servidor atual: Pedro Henrique oliveira Simões - Matricula: 5610492.
Servidor Substituto: Matheus da costa Gondim - Matrícula: 5962104.
instituição: aSSociaÇÃo iNdÍGENa TEMBÉ daS aldEiaS TaWari 
E ZaWarUHU (aiTaTZUHU).
instrumento: Termo de cessão de Uso nº 13/2020
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio

Protocolo: 722814

.

.

diÁria
.

Portaria Nº. 680 de 29 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1147236 e art. 145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: articulações junto aos parceiros para execução do ProSaf/2022.
origem: Monte alegre
destino: Óbidos e oriximiná-Pa
Período: 08 a 13/11/2021 - 5,5 (cinco e meia) diárias
Servidor: Jorge luís dos Santos Braga – 832057 – Gerente
lourival Baía de Vasconcelos Neto – 5960269 – Técnico em Gestão am-
biental
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 682 de 29 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1147211 e art. 145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: articulações junto aos parceiros para execução do ProSaf/2022
origem: Monte alegre
destino: alenquer e curuá-Pa
Período: 18 a 23/10/2021 - 5,5 (cinco e meia) diárias
Servidor: Jorge luís dos Santos Braga – 832057 – Gerente
lourival Baía de Vasconcelos Neto – 5960269 – Técnico em Gestão am-
biental
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 723183
Portaria Nº 670 de 28 de oUtUBro de 2021

fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1213109 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: acompanhamento e orientação técnica da atividade de preparo 
de área
origem: altamira-Pa
destino: Brasil Novo-Pa
Período: 08 a 12/11/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota- 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 669 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1213180 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: acompanhamento e orientação técnica da atividade de preparo 
de área e participação como ministrante do 1° Seminário de Produção ru-
ral Sustentável
origem: altamira-Pa
destino: Porto de Moz-Pa
Período: 16 a 20/11/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias

Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 668 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1213201 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: acompanhamento e orientação técnica da atividade de preparo 
de área
origem: altamira-Pa
destino: Porto de Moz-Pa
Período: 22 a 26/11/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira - 57207773 - Gerente
alessandra Santos Mota - 5897625 - assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 667 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1213530 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Suporte e apoio logístico no acompanhamento e orientação téc-
nica da atividade de preparo de área
origem: altamira-Pa
destino: Uruará-Pa
Período: 08 a 12/11/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: cleison dos Santos Vieira - 5961323 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 665 de 28 de oUtUBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de  Medicilândia-Pa, de 01 a 05/11/2021:

Servidor objetivo
andressa Júlia Santos Vasconcelos, matrícula nº 

5923512, cargo de Técnico em Gestão ambiental.
acompanhamento e orientação técnica da atividade de 

preparo de área.
cleison dos Santos Vieira, matrícula nº 5961323, 

ocupante do cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em 

atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/1213271 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 664 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1213617 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Suporte e apoio logístico no acompanhamento e orientação téc-
nica da atividade de preparo de área
origem: altamira-Pa
destino: anapú-Pa
Período: 16 a 19/11/2021 - 3,5 (três e meia) diárias
Servidor: cleison dos Santos Vieira - 5961323 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº 663 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1213647 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Suporte e apoio logístico no acompanhamento e orientação téc-
nica da atividade de preparo de área
origem: altamira-Pa
destino: Senador José Porfírio-Pa
Período: 29/11 a 03/12/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: cleison dos Santos Vieira- 5961323 - Motorista
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 662 de 28 de oUtUBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Uruará - Pa, de 01 a 05/11/2021:

Servidor objetivo
roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 

5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.
acompanhamento, orientação técnica da atividade de preparo 

de áreas e visita técnica nos viveiros agroflorestais.
Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 

cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte de servidora em 

atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/1214821 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 661 de 28 de oUtUBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Medicilândia-Pa, de 08 a 12/11/2021:

Servidor objetivo

roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 
5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.

acompanhamento, orientação técnica da atividade de preparo 
de área e aplicação de atesto de mecanização.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 
cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidora em 
atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/1214822 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio
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Portaria Nº. 673 de 28 de oUtUBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Pacajá - Pa, de 16 a 19/11/2021:

Servidor objetivo

roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 
5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.

acompanhamento, orientação técnica da atividade de 
preparo de áreas, visita técnica nos viveiros institucionais para 

manutenção do sistema de irrigação e acompanhamento do 
desenvolvimento das mudas agroflorestais.

Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 
cargo de Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte de servidora em 
atividade institucional.

i
i - conceder 3,5 (três e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2021/1214823 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 672 de 28 de oUtUBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para o mu-
nicípio de Vitória do Xingu - Pa, de 29/11 a 03/12/2021:

Servidor objetivo

roseline Barbosa Henrique rezende, matrícula nº 
5921264, cargo de Técnico em Gestão ambiental.

acompanhamento, orientação técnica da atividade de preparo 
de área Instalação de viveiro agroflorestal com dimensão de 

18 x 24.
Wanderley Paiva Torres, matrícula nº 5921180, 

cargo de Motorista.
Conduzir veículo oficial para transporte de servidora em 

atividade institucional.

ii - conceder 4,5 (quatro e meia) diárias, a cada servidor, conforme o pro-
cesso nº 2021/1214825 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 722943
Portaria Nº. 550 de 28 de seteMBro de 2021

fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1051528 e art. 145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: atividades administrativas inerentes à gestão das unidades de 
conservação, junto a equipe da gerência em Belém, ações de Educação 
ambiental, atividades de fiscalização nos municípios de abrangência da 
região administrativa do Mosaico lago de Tucuruí.
origem: Tucuruí-Pa
destino: Belém, Novo repartimento, Breu Branco, Jacundá, Goianésia do 
Pará, Nova ipixuna, itupiranga e Marabá-Pa
Período: 03 a 29/10/2021 - 26,5 (vinte e seis e meia) diárias
Servidor: Mariana Bogéa de Souza – 5905131 – Gerente
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 653 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1212956 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: acompanhamento e orientação técnica da atividade de preparo 
de área.
origem: altamira-Pa
destino: Brasil Novo-Pa
Período: 01 a 05/11/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira – 57207773 – Gerente
alessandra Santos Mota – 5897625 – assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 666 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1213375 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: acompanhamento e orientação técnica da atividade de preparo 
de área.
origem: altamira-Pa
destino: Gurupá-Pa
Período: 29/11 a 03/12/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: israel alves de oliveira – 57207773 – Gerente
alessandra Santos Mota – 5897625 – assistente administrativo
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 667 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1213530 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Suporte e apoio logístico no acompanhamento e orientação téc-
nica da atividade de preparo de área.
origem: altamira-Pa
destino: Uruará-Pa
Período: 08 a 12/11/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: cleison dos Santos Vieira – 5961323 – Motorista
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 671 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1213639 e art.145 da 
lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: Suporte e apoio logístico no acompanhamento e orientação téc-
nica da atividade de preparo.
origem: altamira-Pa
destino: anapú-Pa
Período: 22 a 26/11/2021 - 4,5 (quatro e meia) diárias
Servidor: cleison dos Santos Vieira – 5961323 – Motorista
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 674 de 28 de oUtUBro de 2021
fundamento legal: conforme o processo nº 2021/1190691 e art.145 da 
lei Estadual nº 5.810 de 24/01/1994.
objetivo: reunir com grupo de apicultores/meliponicultores do assenta-
mento Benedito alves Bandeira para a implantação de entreposto de mel.
origem: Belém-Pa
destino: acará-Pa
Período: 27/10/2021 - 0,5 (meia) diária
Servidor: daniel da costa francez – 57204718 – Técnico em Gestão am-
biental
Karla lESSa BENGTSoN 
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 676 de 28 de oUtUBro de 2021
i - autorizar o deslocamento dos servidores conforme abaixo, para os mu-
nicípio de Paragominas-Pa, de 08 a 13/11/2021:

Servidor objetivo

Hanoica Jennings caceres, matrícula nº 
5891267, ocupante do cargo de Secretário 

de diretoria.

realizar o processo de irrigação dos viveiros instalados nas aldeias 
Cajueiro, Tekohaw e Canindé, na Terra Indígena Alto Rio Guamá (TIARG), 
dar acompanhamento à Produção de Mudas, selecionar as áreas para o 

Plantio dos Safs, orientação para o Preparo de área Mecanizada, realizar 
distribuição de mudas e acompanhar a coleta de solo para análise.

José adilson aguiar do Vale, matrícula 
nº 57196345, ocupante do cargo de 

Motorista.

Conduzir veículo oficial para transporte da servidora em atividade 
institucional.

ii - conceder 5,5 (cinco e meia) diárias, a cada servidor, conforme o proces-
so nº 2021/1211980 e art.145 da lei Estadual nº. 5.810 de 24/01/1994.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 723001

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº. 683 de 29 de oUtUBro de 2021
art. 1º - conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias a servidora 
Wanessa Silva Grangeiro, matrícula nº 57208461, para o intervalo de 
01/11/2021 a 30/11/2021, referente ao período aquisitivo de 19/11/2018 
a 18/11/2019.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 723192
Portaria Nº. 686 de 29 de oUtUBro de 2021

art. 1º - conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias ao servidor Vi-
cente de Paula Paiva Neto, matrícula nº 80845514, para o intervalo de 
03/01/2022 a 01/02/2022, referente ao período aquisitivo de 06/02/2020 
a 05/02/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Portaria Nº. 687 de 29 de oUtUBro de 2021
art. 1º - conceder 30 (trinta) dias consecutivos de férias a servidora Ma-
nuela Patrícia Mendonça florenzano, matrícula nº 5950029, para o in-
tervalo de 01/12/2021 a 30/12/2021, referente ao período aquisitivo de 
05/08/2020 a 04/08/2021.
Karla lESSa BENGTSoN
PrESidENTE do idEflor-Bio

Protocolo: 723259

.

.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de acordo de cooPeraÇÃo tÉcNica N° 012/2021
ParTES: iNSTiTUTo dE dESENVolViMENTo florESTal E da BiodiVEr-
SidadE do ESTado do Pará - idEflor-Bio e EQUiPE dE coNSErVaÇÃo 
da aMaZÔNia - EcaM.
oBJETo: o presente acordo dE cooPEraÇÃo TÉcNica – acT objetiva 
estabelecer um regime de mútua cooperação entre o idEflor-Bio E a 
ECAM, com o fim de desenvolver e apoiar ações voltadas às unidades de 
conservação da calha norte do estado do Pará, por meio das diretrizes do 
plano operacional 2021.
aSSiNaTUra: 28/10/2021
ViGÊNcia: 28/10/2021 a 28/03/2023.
Karla lESSa BENGTSoN
Presidente do idEflor-Bio
VaSco VaN rooSMalEN
Presidente da EcaM

Protocolo: 723214
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.

.

secretaria de estado
de seGUraNÇa PÚBLica
e deFesa sociaL

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 115/2021/GaB/sec
Belém/Pa, 28 de outubro de 2021
UalaME fialHo MacHado, Secretário de Estado de Segurança Pública e 
defesa Social, no uso de suas atribuições legais, e...
coNSidEraNdo: o que dispõe a lei federal nº 8.666/93, de 21 de junho 
de 1993, no que preconiza seu artigo 51, que exige a necessidade de 
existência de comissão permanente ou especial de licitação para proces-
samento ou julgamento da habilitação preliminar, e o processamento das 
propostas das licitações promovidas pelo fundo Estadual de Segurança 
Pública e defesa Social;
coNSidEraNdo: os Princípios constitucionais da legalidade, da impesso-
alidade, da Moralidade Pública, da Publicidade e da Eficiência que regem a 
administração Pública;
CONSIDERANDO: a necessidade de executar de maneira eficiente e eficaz 
os procedimentos licitatórios realizados pelo fundo Estadual de Segurança 
Pública e defesa Social/fESPdS;
rESolVE: art. 1º Nomear os servidores abaixo relacionados para com-
porem a comissão Permanente de licitação do fundo Estadual de Segu-
rança Pública e defesa Social; caroline de almeida Martins – Presidente 
(Mf nº 57189267-1); João océlio rodrigues Brandão – 1º Membro (Mf 
nº71315/1 ); laurécio Silvino couto da rocha - 2º Membro (Mf nº98980/1 
) e luciana cunha da Silva – Suplente (Mf nº 57192666/1);
 art. 2º compete a comissão Permanente de licitação, em conformidade 
com a constituição federal, lei federal nº. 8.666/93 e demais legislações 
e atos normativos que disciplina ou vierem a disciplinar a matéria, proces-
sar e julgar as licitações referente as aquisições de bens, contratação de 
serviços, obras e locação de bens móveis no âmbito do fESPdS; Parágrafo 
Único: competirá, ainda, observar todas as regulamentações internas e 
apresentar a autoridade superior relatório anual dos trabalhos realizados 
pela comissão, além de outros que vierem a ser solicitados a depender da 
necessidade;
art. 3º o período de vigência da comissão Permanente de licitação/cPl, 
nos termos do § 4º do artigo 51 da lei nº 8.666/93, será de 01 (um) ano, 
a contar da data de sua publicação;
art. 4º    Nos impedimentos e/ou afastamento eventuais do Presidente da 
comissão, responderá por este, o 1º membro, na ordem acima estabeleci-
da, e assim sucessivamente.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
UalaME fialHo MacHado
Secretário de Estado de Segurança Pública e defesa Social

Protocolo: 722819
Portaria N.º 1.657/2021 - GaB.saGa/seGUP
Belém/Pa, 28 de outubro de 2021
o Secretário adjunto de Gestão administrativa da Secretaria de Estado 
de Segurança Pública e defesa Social, Sr. PaUlo roBErTo doS SaNToS 
liMa, no uso de suas atribuições legais, e;
coNSidEraNdo: o contrato n° 166/2021 - SEGUP/Pa, oriundo do Pregão 
Eletrônico nº 027/2020 - SENaSP/MJ celebrado junto a empresa SoS SUl 
rESGaTE coM. E SErV. dE SEGUraNÇaS E SiNaliZaÇÃo lTda., inscri-
ta no cNPJ/Mf sob o nº 03.928.511/0001-66, decorrente do Processo nº 
2021/331312, cujo objeto aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENTo dE ProTEÇÃo 
INDIVIDUAL (EPI) de combate a incêndio, a fim de atender as necessida-
des do corpo de Bombeiros Militar do Pará - cBM/Pa;
coNSidEraNdo: o que dispõe o art. 67 da lei federal n.° 8.666/93, o 
art. 3 do decreto nº 870/2013 e a instrução Normativa nº 02/2019 da 
aGE;
RESOLVE:  Nomear os servidores abaixo para acompanhar e fiscalizar a 
execução do contrato n° 166/2021-SEGUP/Pa:
 - SUB TEM BM rr roNaldo TEiXEira SilVa, Mf: 51624751-cBM, Presi-
dente da comissão;
 - cBBM KaroliNE aUriNETH SilVa caMPoS, Mf: 57189233-cBM, Mem-
bro da comissão;
- alBa alMEida dE oliVEira, Mf: 54186054-GPS/SEGUP, Membro da 
comissão.
dÊ-SE ciÊNcia, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa

Protocolo: 723343

errata
.

Portaria N° 1633/2021-saGa, de 25.10.2021, doe n° 34.751 de 
28.10.2021.
conceder férias regulamentares no mês de janeiro/2022 à servidora riTa 
dE cáSSia MalcHEr da SilVa, Mf 54193370/2.
onde se lê: 03.01.22 a 01.02.2022
Leia-se: 01.01.2022 a 30.01.2022

Protocolo: 723245

.

.

FÉrias
.

Belém, 29 de outubro de 2021
coNSidEraNdo:      E-mail do d.P. Bombeiros Pa, de 29.10.2021.
coNSidEraNdo:      a PorTaria Nº1633/2021-SaGa,de 25.10.2021,pu-
blicada do doE nº 34.751,de 28.10.2021,referente as férias regulamenta-
res no mês de janeiro/2022 aos servidores da SEGUP.
r E S o l V E:
Excluir da Portaria de férias do mês de janeiro/2022 o servidor cHarlY-
ToN WYTTiNG cardoSo dE SoUZa, Mf nº 5399572/2, coordenador de 
Ensino complementar, em virtude de não possuir período aquisitivo.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
PaUlo roBErTo doS SaNToS liMa
Secretário adjunto de Gestão administrativa da SEGUP

Protocolo: 723050

.

.

POLICIA MILITAR DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria de NoMeaÇÃo de FiscaL N.º 216/2021 – ccc. objeto: 
NoMEar a MaJ QoPM rG 31136 cHriSTiNE dE oliVEira PiNHEiro, em 
substituição ao TEN cEl QoPM rG 26287 MarcElo MaNGaS da SilVa, 
como fiscal do contrato administrativo n.º002/2019 – ccc/PMPa, NoME-
ar o 3º SGT PM rG 25881 alTEMar fErrEira doS SaNToS; em substi-
tuição ao 3º SGT PM RG 24266 ARLAN MARINHO SOUSA, como fiscal inte-
rino do contrato administrativo nº002/2019 - dal/PMPa;celebrado entre a 
PMPa e a Sr.iGor cHaMoN aSSUNÇÃo SEliGMaNN;Esta Portaria entrará 
em vigor na data de sua publicação; registre-se, publique-se, cumpra-se; 
Belém/Pa, 27 de outubro de 2021; ricardo do NaSciMENTo raMoS – 
TEN cEl QoPM rG 29213; chefe do centro de compras e contratos – ccc.

Protocolo: 723355

.

.

errata
.

errata da Portaria Nº 1074/21/di/dF, contida no doE nº 34.626 
do dia 26/02/2021; onde Lê-se: Servidor: cB PM arthur chaves cruz; 
cPf: 021.747.652-09; Valor: r$ 85,72. Leia-se: cB PM artur chaves 
cruz; cPf: 021.747.652-09; Valor: r$ 85,72. ordenador: MarcElo ro-
Nald BoTElHo dE SoUZa.

Protocolo: 723310
errata da Portaria Nº 308/21/di/dF, contida no doE nº 34.706 do 
dia 22/09/2021; onde Lê-se: Servidores: cB PM anselmo Sousa do Nas-
cimento Júnior; cPf: 946.662.982-04; Valor: r$ 1.266,00; Leia-se: cB 
PM anselmo Sousa do Nascimento Júnior; cPf: 946.662.962-04; Valor: r$ 
1.266,00.ordenador: roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra.

Protocolo: 722974

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 026/2021/cPL/
PMPa
PaE 2021/566985
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da PolÍcia MiliTar do Pará, inscrita no cNPJ/Mf sob o 
nº 05.054.994/0001-42, e a contratada, orZil coNSUlToria E TrEiNa-
MENTo lTda, inscrita sob o cNPJ nº 21.545.863/0001-14.
do oBJETo: contratação de pessoa jurídica com notória especializa-
ção na realização do curso “a Nova lei de licitações e contratos (lei nº 
14.133/2021)”.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, ii c/c o art. 
13, Vi, da lei nº 8.666/93, considerando a natureza singular dos serviços 
que serão prestados.
Valor ESTiMado: r$ 8.841,00 (oito mil, oitocentos e quarenta e um re-
ais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: Programa: 1502 – Segurança Pública; ação 
(projeto/atividade): 8832 - capacitação dos agentes de segurança pública; 
Elemento de despesa: 3.3.90.39.22 – Exposições, congressos e confe-
rência; Plano interno: 1050008832c; fonte de recurso: 0106 e/ou 0306 
(recursos Provenientes de Transferência - convênios e outros).
ordENador rESPoNSáVEl: JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior – 
cEl PM, coMaNdaNTE – GEral da PMPa
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 29 de outubro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 723006
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.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
PaE 2021/566985
O Comandante - Geral da PMPA resolve ratificar o Termo de Inexigibilida-
de de licitação nº 026/2021/cPl/PMPa, visando à contratação de pessoa 
jurídica com notória especialização na realização do curso “a Nova lei de 
licitações e contratos (lei nº 14.133/2021).”.
Valor: r$ 8.841,00 (oito mil, oitocentos e quarenta e um reais).
Belém - Pa, 29 de outubro de 2021.
JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior - cEl PM rG 18044
coMaNdaNTE-GEral da PMPa

Protocolo: 723010

.

.

aPostiLaMeNto
.

3º aPostiLaMeNto ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 034/2019 
– daL/PMPa.Pelo presente fica apostilado o Contrato Administrativo nº 
034/2019 dal/PMPa, cujo objeto é a “contratação de pessoa jurídica es-
pecializada na PrESTaÇÃo de aGENdaMENTo de ViaGENS para a PMPa.”; 
fica acrescido o seguinte plano interno: Plano interno 21dEM00111; Be-
lém/Pa, 29 de outubro de 2021; JoSÉ dilSoN MElo dE SoUZa JÚNior 
– cEl QoPM; comandante Geral da PMPa.

Protocolo: 723316

.

.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 917/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, NadJa aParE-
cida do NaSciMENTo araÚJo, caP PM, Mf 57230734/1, do efetivo do 
(a) coNTroladoria iNTErNa; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; 
Prazo p/ Prestação de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 250,00; Elemen-
to de despesa: 33.90.39 – SErV TErc PESS JUridica; fonte de recurso: 
0101 (tesouro); ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Be-
zerra, cel QoPM.
Portaria Nº 918/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, HENriQUE 
MoUra MoNTEiro, caP PM, Mf: 5911391/1, do efetivo do (a) ciaP/dGP; 
Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação de contas: 15 
(quinze) dias; Valor: r$ 1.500,00; Elemento de despesa: 33.90.30 - Ma-
TErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); ordenador de 
despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.
Portaria Nº 919/2021-dGa-sUP FUNdos; Suprido, BENEdiTo To-
BiaS SaBBá corrEa, cEl PM, Mf 5264235/1, do efetivo do (a) corcPr 
i/SaNTarÉM; Prazo p/ aplicação: 60(sessenta) dias; Prazo p/ Prestação 
de contas: 15 (quinze) dias; Valor: r$ 1.000,00; Elemento de despesa: 
33.90.30 - MaTErial dE coNSUMo; fonte de recurso: 0101 (tesouro); 
ordenador de despesa: robinson augusto Boulhosa Bezerra, cel QoPM.

Protocolo: 723269

diÁria
.

Portaria Nº 142/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNadoS 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópo-
lis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; Servidor: cB PM Bruno de almeida farias; cPf: 
694.187.132-68; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 143/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNadoS 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Marituba-Pa; destino: Mos-
queiro-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM candido Moreira da 
costa Júnior; cPf: 480.881.532-04; Valor: r$ 870,40. cB PM Josue Santos 
favacho; cPf: 946.540.262-15; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 144/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNadoS 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-
Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimenta-
ção e 05 de pousada; Servidor: SGT PM ana lúcia Martins Machado; cPf: 
488.821.272-49; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 145/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNadoS 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: ananindeua-Pa; destino: Bar-
carena-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM Elder de araujo Sousa; 
cPf: 835.361.752-87; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 146/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (oP. fiNadoS 2021); fundamento le-
gal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópo-

lis-Pa; Período: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimen-
tação e 05 de pousada; Servidor: Sd PM felipe Mesquita do rosario; cPf: 
001.193.242-29; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data de retorno.

Protocolo: 723197
Portaria Nº 2109/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Monte alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 16 a 
19/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de pousada; Servidor: SUB TEN 
PM Jorlando da conceição alves; cPf: 437.413.802-10; Valor: r$ 395,64.
ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo 
para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2110/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Municí-
pio de origem: Salvador-Pa; destino: Belém-Pa; Período: 25 a 28/10/2021; 
Quantidade de diárias: 03 de alimentação; Servidores: cEl PM Kleverton 
antunes firmino Gomes; cPf: 578.078.502-30; Valor: r$ 474,78. TEN cEl 
PM adilson Tavares de aquino; cPf: 634.553.072-72; Valor: r$ 474,78. 
MaJ PM Paulo Henrique Bechara e Silva; cPf: 835.439.372-00; Valor: r$ 
474,78. MaJ PM Helton Pinheiro da rocha; cPf: 720.149.462-72; Valor: 
r$ 474,78. MaJ PM Bruno antonio Vivacqua almeida; cPf: 508.625.882-
00; Valor: r$ 474,78. MaJ PM felipe corrêa aires; cPf: 831.717.622-34; 
Valor: r$ 474,78. TEN PM fábio de castro Gonçalves Zampietro; cPf: 
817.832.482-20; Valor: r$ 423,33. TEN PM adler Pinheiro Braga; cPf: 
005.016.692-13; Valor: r$ 423,33. SGT PM ivan Souza da Silva; cPf: 
595.454.702-59; Valor: R$ 395,64. SGT PM Ajackson Barbosa Tavares; 
cPf: 679.185.222-49; Valor: r$ 395,64. SGT PM francimar dos Santos 
Sousa; cPf: 655.912.592-00; Valor: r$ 395,64. SGT PM Pedro Menezes 
Silva filho; cPf: 689.887.372-53; Valor: r$ 395,64. SGT PM Benedito 
Jandison Moraes almeida; cPf: 708.880.192-20; Valor: r$ 395,64. cB 
PM robnilson Barbosa Brito; cPf: 014.482.034-06; Valor: r$ 379,80. cB 
PM Eduardo augusto Henriques campos; cPf: 749.144.562-49; Valor: r$ 
379,80. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2111/21/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: altamira-Pa; destino: anapu-Pa; Período: 26/10/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidores: SGT PM robby ro-
drigues da Silva; cPf: 003.270.722-37; Valor: r$ 131,88. SGT PM achyl-
les florencio de Sousa; cPf: 954.328.922-00; Valor: r$ 131,88. SGT PM 
Mayron Barbosa lopes; cPf: 985.825.422-91; Valor: r$ 131,88. SGT 
PM Manoel da Silva e Silva; cPf: 696.834.412-20; Valor: r$ 131,88. cB 
PM Bernardino Manoel da costa Junior; cPf: 995.827.402-72; Valor: r$ 
126,60. cB carlos dias da Silva; cPf: 006.529.742-36; Valor: r$ 126,60. 
cB PM José ribamar correia Júnior; cPf: 799.507.362-34; Valor: r$ 
126,60. Sd PM Vandervan ribeiro ferreira; cPf: 702.703.662-29; Valor: 
r$ 126,60.ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2112/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: abaetetuba-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 28/10 a 
01/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: SGT 
PM Marcos roberto ribeiro dias; cPf: 947.822.452-20; Valor: r$ 659,40. 
SGT PM João luís Sousa ferreira; cPf: 380.276.742-04; Valor: r$ 659,40. 
cB PM francisco da Silva ferreira Junior; cPf: 786.328.622-00; Valor: r$ 
633,00. cB PM fabio cardoso Pereira; cPf: 770.527.302-00; Valor: r$ 
633,00.ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2113/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: abaetetuba-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 28/10 a 
02/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; 
Servidores: SGT PM rildo José fonseca lima; cPf: 787.659.862-53; Valor: 
r$ 1.318,80. SGT PM Elvis clézio Pereira Soares; cPf: 789.696.462-72; 
Valor: r$ 1.318,80. cB PM laiane da Silva corrêa; cPf: 013.317.382-
88; Valor: r$ 1.266,00. Sd PM carlos alfredo Pantoja lopes; cPf: 
005.710.982-66; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data.
Portaria Nº 2114/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: abaetetuba-Pa; destino: Mocajuba-Pa; Período: 02 a 
06/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidores: SGT 
PM ronaldo fayal de freitas; cPf: 741.967.152-49; Valor: r$ 659,40. cB 
PM Jonas de Melo Vidal; cPf: 924.702.892-20; Valor: r$ 633,00. cB PM 
Willame Vasconcelos Garcia; cPf: 001.308.722-37; Valor: r$ 633,00. Sd 
PM raimundo Junior ribeiro dos Santos; cPf: 009.929.292-02; Valor: r$ 
633,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2115/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: abaetetuba-Pa; destino: Baião-Pa; Período: 02 a 
07/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousa-
da; Servidores: SGT PM renato cardoso de Sousa; cPf: 729.933.012-
53; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM odair José carneiro Pereira; cPf: 
380.384.982-91; Valor: r$ 1.318,80. cB PM adelson ferreira dias; cPf: 
529.722.242-72; Valor: r$ 1.266,00. cB PM William lima Mendes; cPf: 
988.733.422-72; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN 
aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cin-
co) dias após a data.
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Portaria Nº 2116/21/di/dF – 
objetivo: Participar da Jornada administrativa-Pedágogica do ProErd; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Salinópolis-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 24 a 29/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM Valtenis correa cos-
ta; cPf: 960.225.232-49; Valor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM ro-
BiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 
05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2117/21/di/dF – 
objetivo: Participar da Jornada administrativa-Pedágogica do ProErd; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Bragança-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 24 a 29/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM luís Guilherme 
ribeiro Pereira; cPf: 784.171.982-53; Valor: r$ 870,40. SGT PM Marcelo 
Júnior corrêa Tavares; cPf: 789.460.502-68; Valor: r$ 870,40. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2118/21/di/dF – 
objetivo: Participar da Jornada administrativa-Pedágogica do ProErd; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; 
destino: castanhal-Pa; Período: 24 a 29/10/2021; Quantidade de diárias: 
05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: MaJ PM Érica aman-
da da Silva Batista; cPf: 865.534.882-15; Valor: r$ 1.318,80. SUB TEN 
PM Silva Margareth Souza dos Santos; cPf: 298.596.202-10; Valor: r$ 
870,40. SGT PM leonardo Pereira ferreira; cPf: 936.781.342-20; Valor: 
r$ 870,40. cB PM Silvia Elen de Sousa almeida; cPf: 806.048.462-15; 
Valor: r$ 857,20. cB PM Bruno Souza fahd; cPf: 981.505.882-72; Valor: 
r$ 857,20. cB PM leonardo Pereira de Moraes; cPf: 986.361.202-25; Va-
lor: r$ 857,20. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2119/21/di/dF – 
objetivo: Participar da Jornada administrativa-Pedágogica do ProErd; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: São Miguel do 
Guamá-Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 24 a 29/10/2021; Quantidade 
de diárias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidor: cB PM anderson 
de almeida dos reis; cPf: 005.403.002-17; Valor: r$ 857,20. ordenador: 
cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para presta-
ção de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2120/21/di/dF – 
objetivo: Participar da Jornada administrativa-Pedágogica do ProErd; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: dom Eliseu-
Pa; destino: castanhal-Pa; Período: 24 a 29/10/2021; Quantidade de di-
árias: 05 de alimentação e 05 de pousada; Servidores: SGT PM cristiane 
Paranhos lima do Vale Silva; cPf: 641.365.743-04; Valor: r$ 870,40. SGT 
PM Valber alves da Silva; cPf: 668.623.023-53; Valor: r$870,40. SGT PM 
lucivaldo Silva oliveira; cPf: 758.460.553-20; Valor: r$ 870,40. ordena-
dor: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2121/21/di/dF – 
objetivo: i Jornada administrativo - Pedagógica do Proerd 2021; funda-
mento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: capanema-Pa; desti-
no: castanhal-Pa; Período: 24 a 29/10/2021; Quantidade de diárias: 05 de 
alimentação e 05 de pousada; Servidor: SGT PM charlles ribeiro Santos; 
cPf: 633.087.892-72; Valor: r$ 870,40. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2122/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Tailândia-Pa; Período: 03 a 
09/11/2021; Quantidade de diárias: 07 de alimentação e 06 de pousa-
da; Servidores: MaJ PM ricardo Braga de amorim; cPf: 633.818.342-
15; Valor: r$ 2.057,38. caP PM carlos alberto americo rosa; cPf: 
593.448.302-15; Valor: r$ 1.885,91. TEN PM cinthya Borba Massulo 
aguiar; cPf:620.007.483-68; Valor: r$1.834,43. TEN PM Nathalia ferreira 
de almeida; cPf: 011.618.112-57; Valor: r$ 1.834,43. SUB TEN PM Wal-
direne da Silva Souza; cPf: 467.863.502-59; Valor: r$ 1.714,44. SGT PM 
Paulo Sérgio da cunha cid; cPf: 227.949.992-49; Valor: r$1.714,44. SGT 
PM Maria Suely castro Silva; cPf: 168.016.602-68; Valor: r$1.714,44. 
SGT PM Gorette conceição carvalho Gonçalves; cPf: 252.158.252-20; 
Valor: r$ 1.714,44. SGT PM Suzi-en de fatima oliveira dos Santos; cPf: 
330.647.682-04; Valor: r$ 1.714,44. SGT PM Solange Gavino de Siquei-
ra; cPf: 572.758.662-34; Valor: r$ 1.714,44. SGT PM reinaldo Santos 
de oliveira; cPf: 392.902.802-63; Valor: r$ 1.714,44. SGT PM Edson 
david Santos costa; cPf: 632.162.132-34; Valor: r$ 1.714,44. SGT PM 
José Eurico Siqueira da Silva Barreto; cPf: 779.375.542-15; Valor: r$ 
1.714,44. cB PM rudson fernandes furtado; cPf: 759.799.182-72; Valor: 
r$ 1.645,80. cB PM antonio Elton ferreira Gomes; cPf: 000.738.532-
32; Valor: r$ 1.645,80. cB PM Jose afonso almeida Pinto Junior; cPf: 
690.245.022-68; Valor: r$ 1.645,80. cB PM ceres Marques Batista; cPf: 
703.083.492-53; Valor: r$ 1.645,80. cB PM Eder lima da Silva; cPf: 
821.080.992-04; Valor: r$ 1.645,80. cB PM ris Novaes caribé; cPf: 
381.477.262-87; Valor: r$ 1.645,80. Sd PM José felipe ferreira Panto-
ja; cPf: 947.448.152-00; Valor: r$ 1.645,80. Sd PM João Paulo Veloso 
corrêa; cPf: 532.798.832-53; Valor: r$1.645,80. Sd PM Edson da Silva 
coutinho; cPf: 803.315.992-87; Valor: r$ 1.645,80. Sd PM alex Perei-
ra de Sales; cPf: 022.338.922-67; Valor: r$ 1.645,80. ordenador: cEl 
QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação 
de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2123/21/di/dF – 
Objetivo: Curso Intermediário de Inteligência para oficiais- PCEOBR/21; 
fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém/Pa; 
destino: Brasilia/df; Período: 09/10 a 07/11/2021; Quantidade de diárias: 

30 de alimentação e 30 de pousada; Servidores: MaJ PM albino rodrigues 
lima; cPf: 570.126.102-63; Valor: r$ 14.981,40. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2124/21/di/dF – 
objetivo: levantamento de inteligencia; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Bragança-Pa; Perí-
odo: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 
05 de pousada; Servidores: SGT PM Marcelo Macedo de Santana; cPf: 
643.038.023-87; Valor: r$ 1.318,80. SGT PM rosiane Barbosa araújo; 
cPf: 892.839.702-25; Valor: r$ 1.318,80. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2125/21/di/dF – 
objetivo: levantamento de inteligencia; fundamento legal: lei. N° 
5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Perí-
odo: 29/10 a 03/11/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação e 05 
de pousada; Servidores: SGT PM ildean lopes lima; cPf: 931.730.323-
49; Valor: r$ 1.318,80. Sd PM layna cláudia camara loureiro Pacheco; 
cPf: 027.825.152-84; Valor: r$ 1.266,00. ordenador: cEl QoPM roBiN-
SoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 
(cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2126/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: redenção-Pa; destino: Xinguara-Pa; Período: 30 a 
01/11/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: caP PM robson farias Vicente; cPf: 818.191.612-34; Valor: 
r$ 580,28. cB PM adelson da Silva almeida; cPf: 888.497.162-49; Valor; 
r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BE-
ZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.

Protocolo: 723323
Portaria Nº 2098/21/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: abaetetuba-Pa; Período: 10 a 
15/06/2021; Quantidade de diárias: 05 de alimentação; Servidor: MaJ 
PM Manoel do Socorro ferreira Soares; cPf: 480.005.152-53; Valor: r$ 
791,30. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZEr-
ra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2099/21/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Tucuruí-Pa; destino: redenção-Pa; Período: 05 a 
08/10/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: cEl PM renato dumont Viégas leal; cPf: 380.927.432-15; 
Valor: r$ 949,56. SUB TEN José carlos lima de castro; cPf: 443.184.212-
87; Valor: r$ 791,28. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2100/21/di/dF – 
objetivo: ações de corregedoria; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Belém-Pa; destino: Salinópolis-Pa; Período: 09 a 
11/11/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidor: SUB TEN PM clédio chumber da Vera cruz; cPf: 462.741.382-
34; Valor: r$ 527,52. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2101/21/di/dF – 
objetivo: a serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: Belém-Pa; destino: capanema-Pa; Período: 22/10/2021; 
Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01; Servidores: SGT PM Mar-
cus Vinicius cruz Monteiro; cPf: 329.477.982-87; Valor: r$ 131,88. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
Portaria Nº 2102/21/di/dF – 
objetivo: cumprir diligência de iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Breves-Pa; destino: Bagre-Pa; Período: 20 a 
21/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 01 de pousada; 
Servidores: TEN PM Jean costa da costa; cPf: 746.060.342-20 Valor: r$ 
423,33; SGT PM antonio carlos Silva do Nascimento; cPf: 569.453.962-
15; Valor: r$ 395,64; ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoU-
lHoSa BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a 
data de retorno.
Portaria Nº 2103/21/di/dF – 
objetivo: cumprir diligências de iPM; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; 
Município de origem: Monte alegre-Pa; destino: Prainha-Pa; Período: 27 a 
29/09/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: TEN PM Wirllene Machado dutra; cPf: 826.798.512-34; Valor: 
r$ 564,44. SGT PM Mariselma alves da cruz; cPf: 592.023.862-34; Va-
lor: r$ 527,52. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2104/21/di/dF – 
objetivo: reforço de Policiamento (operação Hórus); fundamento legal: 
lei. N° 5.119/84; Município de origem: Belém-Pa; destino: Breves-Pa; 
Período: 18 a 30/10/2021; Quantidade de diárias: 11 de alimentação e 12 
de pousada; Servidores: MaJ PM izabel cristina cardosa costa Monteiro; 
cPf: 622.662.412-49; Valor: r$ 3.639,98. SGT PM douglas dos Santos 
Nunes; cPf: 794.075.792-04; Valor: r$ 3.033,24. cB PM leandro Nonato 
Santos rodrigues cabral; cPf: 002.506.692-77; Valor: r$2.911,80. cB 
PM layanne Viana da Silva; cPf: 929.411.172-53; Valor: r$ 2.911,80. cB 
PM luis da costa Silva; cPf: 746.903.292-49; Valor: r$ 2.911,80. Sd PM 
Tales Vandre lopes alho; cPf: 015.855.722-09; Valor: r$ 2.911,80. orde-
nador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para 
prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data de retorno.
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Portaria Nº 2105/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 23 a 
25/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidor: Sd PM daniel coutinho dos Santos; cPf: 006.754.342-11; Va-
lor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2106/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 23 a 
25/10/2021; Quantidade de diárias: 02 de alimentação e 02 de pousada; 
Servidores: TEN PM Breenda Baker Tavares; CPF: 995.016.432-04; Valor: 
r$ 564,44. SGT PM carlos adriani ferreira; cPf: 330.794.632-34; Valor: 
r$ 527,52. cB PM Bruno Henrique oliveira costa; cPf: 002.554.692-92; 
Valor: r$ 506,40. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2107/21/di/dF – 
objetivo: a Serviço da PMPa; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Mu-
nicípio de origem: Belém-Pa; destino: Paragominas-Pa; Período: 29/10 a 
01/11/2021; Quantidade de diárias: 03 de alimentação e 03 de pousada; 
Servidores: TEN PM Breenda Baker Tavares; CPF: 995.016.432-04; Valor: 
r$ 846,66. SGT PM carlos adriani ferreira; cPf: 330.794.632-34; Valor: 
r$ 791,28. cB PM Bruno Henrique oliveira costa; cPf: 002.554.692-92; 
Valor: r$ 759,60. ordenador: cEl QoPM roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa 
BEZErra; Prazo para prestação de contas: 05 (cinco) dias após a data.
Portaria Nº 2108/21/di/dF – 
objetivo: chamado de Justiça; fundamento legal: lei. N° 5.119/84; Muni-
cípio de origem: castanhal-Pa; destino: curuça-Pa; Período: 19/10/2021; 
Quantidade de diárias: 01 de alimentação; Servidor: cB PM fabrício Soares 
da Silva; cPf: 001.949.162-00; Valor: r$ 85,72. ordenador: cEl QoPM 
roBiNSoN aUGUSTo BoUlHoSa BEZErra; Prazo para prestação de con-
tas: 05 (cinco) dias após a data.

Protocolo: 722963

t.
.

torNar seM eFeito
.

tornar sem efeito a publicação constante no Diário Oficial Nº 34.701 de 
16/09/2021, referente as diárias, PorTaria Nº 1639/21-df, que gerou o 
protocolo de publicação: 704601.

Protocolo: 723046

.

.

FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA 
POLÍCIA MILITAR

.

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

extrato de termo aditivo nº 001/2021 ao contrato nº 048/2020
Exercício: 2021
objeto: Prorrogação do contrato original referente a contratação de pes-
soas jurídicas da área de serviços funerários e afins, com fornecimento de 
materiais e disponibilização de instalações físicas, Afim de proporcionar 
assistência funerária.
Justificativa: Continuidade de serviços de natureza continua.
Valor: Por demanda até o limite de dotação orçamentária para todos os 
credenciados no processo de credenciamento n° 006/2020.
Vigência: 19/10/2021 a 18/10/2022
data da assinatura: 18/10/2021
licitação: Processo n° 020/2020 - cPl/faSPM – crEdENciaMENTo N° 
006/2020 cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalistas
Elemento de despesa: 3339039 – Serviços funerários
3339048 – Serviços reembolsáveis
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: S. da crUZ oliVEira (SociEdadE E fUNEraria diViNa 
PaZ), cNPJ nº 26.872.489/0001-85
Endereço: rodovia Transmangueirão, n° 176, Bairro: , cEP 66.063-495, 
Belém/Pa
fone: (91) 98013-8549
E-mail: oliveirasidney319@gmail.com
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 723338
extrato de termo aditivo nº 001/2021
contrato nº 040/2020
Exercício: 2021
objeto: Prorrogação do contrato original referente a contratação de pesso-
as jurídicas para o fornecimento de medicamentos e correlatos.
Justificativa: Continuidade no oferecimento de beneficios aos constribuin-
tes deste faSPM.
Valor: Por demanda até o limite de dotação orçamentária para todos os 
credenciados no processo de credenciamento n° 008/2020, conforme item 

04 do anexo i do termo de referência.
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
data da assinatura: 28/10/2021
licitação: Processo n° 030/2020 - cPl/faSPM – crEdENciaMENTo N° 
008/2020 cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalistas
Elemento de despesa: 333903203 – Medicamentos e material farmacêu-
ticos
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: Empresa Marques & Melo lTda, cNPJ nº 01.520.248/0001-46
Endereço: av. Máximo Porpino da Silva, n° 5555, Bairro Estrela, cEP 
68.743-000, castanhal/Pa
fone: (91) 3311-3800
E-mail: contato@dismelo.com.br
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 723194
extrato de termo aditivo nº 001/2021
contrato nº 045/2020
Exercício: 2021
objeto: Prorrogação do contrato original referente a contratação de pesso-
as jurídicas para o fornecimento de medicamentos e correlatos.
Valor: Por demanda até o limite de dotação orçamentária para todos os 
credenciados no processo de credenciamento n° 008/2020, conforme item 
04 do anexo i do termo de referência.
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
data da assinatura: 28/10/2021
licitação: Processo n° 030/2020 - cPl/faSPM – crEdENciaMENTo N° 
008/2020 cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalistas
Elemento de despesa: 333903203 – Medicamentos e material farmacêu-
ticos
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: Empresa HoSPMEd coMErcio lTda, cNPJ nº 
11.411.491/0001-80
Endereço: av. Tv. We 20, n° 452a conjunto cidade Nova iV/V, Bairro: co-
queiro, cEP 67130-480, ananindeua/Pa
fone: (91) 3226-1597 / 3228-2121
E-mail: hospmedltda@hotmail.com
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 723262
extrato de termo aditivo nº 001/2021
contrato nº 043/2020
Exercício: 2021
objeto: Prorrogação do contrato original referente a contratação de pesso-
as jurídicas para o fornecimento de artigos militares, uniformes, fardamen-
tos, equipamentos e acessórios.
Justificativa: Continuidade no oferecimento de benefícios aos contribuintes 
deste faSPM.
Valor: Por demanda até o limite de dotação orçamentária para todos os 
credenciados no processo de credenciamento n° 008/2020, conforme item 
03 do anexo i do termo de referência.
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
data da assinatura: 28/10/2021
licitação: Processo n° 030/2020 - cPl/faSPM – crEdENciaMENTo N° 
008/2020 cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalistas
Elemento de despesa: 333903203 – Material destinado a assistência Social
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: Empresa c M coNfEcÇÕES EirEli (cia MiliTar), cNPJ nº 
15.166.301/0001-67
Endereço: av. Bernardo Sayão, n° 410, residencial Primavera, cEP 76.330-
000, Jaguará - Go
fone: (62) 3326-4516
E-mail: assessoriacontabil@hotmail.com
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 723248
extrato de termo aditivo nº 001/2021
contrato nº 041/2020
Exercício: 2021
objeto: Prorrogação do contrato original referente a contratação de pesso-
as jurídicas para o fornecimento de artigos militares, uniformes, fardamen-
tos, equipamentos e acessórios.
Justificativa: Continuidade no oferecimento de beneficios aos contribuintes 
do faSPM
Valor: Por demanda até o limite de dotação orçamentária para todos os 
credenciados no processo de credenciamento n° 008/2020, conforme item 
03 do anexo i do termo de referência.
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
data da assinatura: 28/10/2021
licitação: Processo n° 030/2020 - cPl/faSPM – crEdENciaMENTo N° 
008/2020 cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalistas
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Elemento de despesa: 333903203 – Material destinado a assistência Social
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: Empresa fox Boy Bolsas e confecções lTda, cNPJ nº 
07.972.761/0001-54
Endereço: av. Bernardo Sayão, n° 410, residencial Primavera, cEP 76.330-
000, Jaguará/Go
fone: (62) 3326-4516
E-mail: sac@gurporomper.com.br
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 723234
extrato de termo aditivo nº 001/2021
contrato nº 042/2020
Exercício: 2021
objeto: Prorrogação do contrato original referente a contratação de pesso-
as jurídicas para o fornecimento de artigos militares, uniformes, fardamen-
tos, equipamentos e acessórios.
Justificativa: Continuidade no oferecimento de benefícios aos contribuintes 
deste faSPM.
Valor: Por demanda até o limite de dotação orçamentária para todos os 
credenciados no processo de credenciamento n° 008/2020, conforme item 
03 do anexo i do termo de referência.
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
data da assinatura: 28/10/2021
licitação: Processo n° 030/2020 - cPl/faSPM – crEdENciaMENTo N° 
008/2020 cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalistas
Elemento de despesa: 333903203 – Material destinado a assistência Social
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: Empresa War faSHioN arTiGoS MiliTarES, caMPiNG E 
aVENTUra lTda, cNPJ nº 29.740.262/0001-74
Endereço: Q. QSa 18, lote n° 11, Bairro Taguatinga, cEP 72.015-180, Bra-
sília - df
fone: (62) 3233-0170
E-mail: warfashion@grupoofc.com.br
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 723239
extrato de termo aditivo nº 001/2021
contrato nº 046/2020
Exercício: 2021
objeto: Prorrogação do contrato original referente a contratação de pesso-
as jurídicas para o fornecimento de artigos militares, uniformes, fardamen-
tos, equipamentos e acessórios.
Justificativa: Continuidade no oferecimento de benefícios aos contribuintes 
deste faSPM.
Valor: Por demanda até o limite de dotação orçamentária para todos os 
credenciados no processo de credenciamento n° 008/2020, conforme item 
03 do anexo i do termo de referência.
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
data da assinatura: 28/10/2021
licitação: Processo n° 030/2020 - cPl/faSPM – crEdENciaMENTo N° 
008/2020 cPl/faSPM
Programa: 1502 – Segurança Pública
Projeto/atividade: 8277 – operacionalização das ações finalistas
Elemento de despesa: 333903203 – Material destinado a assistência Social
Plano interno: 1050008277c
fonte do recurso: 0151/0351
contratada: Empresa M a N NoGUEira - EPP, cNPJ nº 26.412.137/0001-
47
Endereço: av. Passagem rosa Vermelha, n° 243, box 04, rod. Br 316 Km 
03, Bairro Guanabara, cEP 76.330-000, ananindeua - Pa
fone: (91) 98113-7304
E-mail: janilsonbarrosdasilva@yahoo.com.br
ordenador: Moisés costa da conceição –cEl QoPM
diretor do faSPM

Protocolo: 723293

.

.

FUNDO DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR

.

4º termo aditivo ao contrato de credenciamento n° 003/2017- 
FUNsaU
objeto: prestação de serviços na área da saúde.
Vigência: 30/10/2021 a 29/10/2022
fontes: 0101 (recurso do Tesouro) / 0150 (recurso Próprio) /0350 (re-
curso Próprio e Superávit) /Programa de trabalho: 06303150282770000/
Natureza de despesa: 339039
contratante: fundo de Saúde dos Servidores Militares - fUNSaU
contratada: l. M. BUcHiNGEr – ME (UNiclir)
ordenador: liSio EdUardo caPEla HErMES cEl QoSPM rG 27235
diretor do fUNSaU.

Protocolo: 722986

.

.

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

.

errata
.

FaZ-se errata da Portaria Nº 420/diÁria/dF de 08 de oUtU-
Bro de 2021, publicada no Diário Oficial do Estado, nº 34.749, p 105, de 
27 de outubro de 2021.
onde se lê:
PorTaria Nº 420/diária/df dE 18 dE NoVEMBro dE 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa, no uso das atribuições que lhe confe-
rem os art. 4º e 10º da lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. conside-
rando o decreto Estadual nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria 
Nº 278 de 23 de outubro de 2019 – SEad;(...)
Leia-se:
PorTaria Nº 420/diária/df dE 08 dE oUTUBro dE 2021
o coMaNdaNTE-GEral do cBMPa E coordENador ESTadUal dE dE-
fESa ciVil, no uso das atribuições que lhe conferem os art. 4º e 10º da 
lei 5.731 de 15 de dezembro de 1992. considerando o decreto Estadual 
nº 734, de 07 de maio de 1992 e a PorTaria Nº 278 de 23 de outubro de 
2019 – SEad;(...)

Protocolo: 723227

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 24/2021 – cBMPa
o comandante Geral do corpo de Bombeiros Militar do Pará, no uso de 
suas atribuições legais HoMoloGa a adjudicação efetivada no Pregão Ele-
trônico SrP nº 24/2021, cujo objeto é rEGiSTro dE PrEÇoS Para fUTU-
ra aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS oPEracioNaiS dE coMBaTE a iNcÊNdio 
florESTal E UrBaNo, Para aTENdEr aS NEcESSidadES do corPo dE 
BoMBEiroS MiliTar do Pará, Tipo MENor PrEÇo Por iTEM no valor 
global de r$ 16.386.248,55 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e seis 
mil, duzentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos), sendo 
vencedoras as Empresas:
1) Empresa: BiddEN coMErcial lTda, cNPJ: 36.181.473/0001-80; En-
dereço: rUa caPiTÃo JoÃo ZalESKi, 1763 – Bairro: liNdoia – cUriTiBa 
– Pr, cEP: 81.010-080.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd 
cBMPa

QTd 
fcP QTd PMPa QTd 

SESPa
QTd 

ToTal
Valor UNiT. 

(r$) ToTal (r$)

01 SoPrador coSTal Und 70 04 02 02 78 2.113,24 164.832,72

2) Empresa: arGoS lTda, cNPJ: 42.262.411/0001-03; Endereço: rUa 
BaHia, 1447 – Bairro: do SalTo – BlUMENaU – Sc, cEP: 89.031-001.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd 
cBMPa

QTd 
fcP

QTd 
SEPlad

QTd 
SESPa QTdToTal Valor 

UNiT. (r$) ToTal (r$)

02 aToMiZador 
coSTal Und 70 04 02 02 78 1.398,03 109.046,34

3) Empresa: rESGaTEcNica coMErcio dE EQUiPaMENToS dE rESGaTE 
EirEli, cNPJ: 15.453.449/0001-82; Endereço: rUa UraNo, 77 – Bairro: 
SaNTa lUcia – BElo HoriZoNTE – MG, cEP: 30.350-580.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd 
cBMPa

QTd 
fcP

QTd 
fScM

QTd 
PMPa

QTd 
SESPa

QTd 
ToTal

Valor UNiT. 
(r$) ToTal (r$)

03 BoTa MUlTiÚSo dE 
alTa PErforMaNcE Und 2000 30 03 02 06 2041 663,89 1.354.999,49

10 MocHila coSTal 
flEXiVEl Und 200 - - - 05 205 1.636,00 335.380,00

12 caPacETE Und 800 50 - - 05 855 1.157,00 989.235,00

32

coNJUNTo dESEN-
carcErador coM-
PoSTo Por 01 MoTo 
BoMBa HidráUlica

Und 70 - - - 03 73 77.566,00 5.662.318,00

4) Empresa: PlaSTicoS V.P. iNdUSTria E coMErcio lTda, cNPJ: 
35.159.991/0001-34; Endereço: rUa Joao afoNSo BorGES, 722 – Bair-
ro: Vila iNdEPENdENcia – Barra MaNSa – rJ, cEP: 27.347-030.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd 
cBMPa

QTd 
fcP

QTd 
fScM

QTd 
SESPa

QTd 
ToTal

Valor UNiT. 
(r$)

ToTal 
(r$)

04 ÓcUloS dE ProTEÇÃo Und 800 50 04 12 866 10,00 8.660,00

5) Empresa: S.o.S SUl rESGaTE – coMErcio E SErVicoS dE SEGUraN-
ca E SiNaliZacao lTda, cNPJ: 03.928.511/0001-66; Endereço: aVENi-
da coMENdador fraNco, 2267, caSa 2 – Bairro: JardiM daS aMEri-
caS – cUriTiBa – Pr, cEP: 81.530-434.

iTEM dEScriÇÃo UNid
QTd 
cBM-

Pa

QTd 
cP-
crc

QTd 
fcP

QTdfUN-
TElPa

QTd 
fScM

QTd 
PMPa

QTd 
SES-
Pa

QT-
dTo-
Tal

Valor 
UNiT. 
(r$)

ToTal (r$)

05
MáScara Pro-

TEÇÃo iNcÊNdio 
florESTal

Und 800 - - - - - 04 78 135,00 108.540,00
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22 lUVa Para coM-
BaTE a iNcÊNdio Und 1500 - 20 - 04 - 06 1530 235,00 359.550,00

25 laNTErNa PorTá-
Til dE cENa Und 70 20 50 01 02 02 04 149 6.746,00 1.005.154,00

30 GErador dE ES-
PUMa PorTáTil Und 70 - - - - - 05 75 8.500,00 637.500,00

6) Empresa: coMErcial SPoNcHiado EirEli, cNPJ: 13.338.681/0001-
44; Endereço: rUa PiraTiNi, 573 – Bairro: SaNTo iNacio – frEdErico 
WESTPHalEN – rS, cEP: 98.400-000.

iTEM dEScriÇÃo UNid
QTd 
cBM-

Pa

QTdcP-
crc

QTd 
fcP

QTdfUN-
TElPa

QTd 
PMPa

QTdSE-
Plad

QTd 
SES-
Pa

QTdTo-
Tal

Valor 
UNiT. 
(r$)

ToTal 
(r$)

16 liMa cHaTa Und 200 10 06 01 02 02 04 225 11,00 2.475,00

7) Empresa: afTEr liMiTS coMErcio dE EQUiPaMENToS dE rESGaTE 
lTda, cNPJ: 26.342.129/0001-71; Endereço: rUa doNa lUci, 264 – Bair-
ro: ParQUE Sao JoSE – BElo HoriZoNTE – MG, cEP: 30.575-380.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd 
cBMPa

QTd 
PMPa

QTd 
SESPa

QTd 
ToTal

Valor UNiT. 
(r$)

ToTal 
(r$)

09 caNTil TÉrMico TáTico Und 800 10 04 814 52,00 42.328,00

11 aBafador dE iNcÊNdio 
florESTal Und 500 - 04 504 120,00 60.480,00

8) Empresa: idEal SEG coMErcio dE EQUiPaMENToS E SErVicoS dE 
SEGUraNca lTda, cNPJ: 10.416.895/0001-01; Endereço: rUa roMaNo 
BErTaGNoli, 419 – Bairro: MErcES – cUriTiBa – Pr, cEP: 80.710-060.
iTEM dEScriÇÃo UNid QTd cBMPa QTd SESPa QTd ToTal Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)
13 QUEiMador PiNGa – foGo Und 20 01 21 861,00 18.081,00

9) Empresa: laNcE NorTE diSTriBUidora dE EQUiPaMENToS ElETro
-ElETroNicoS lTda, cNPJ: 11.235.712/0001-06; Endereço: alaMEda 
07, 49 – Bairro: coNJUNTo MaGUari – icoaraci – BElÉM – Pa, cEP: 
66.823-067.

iTEM dES-
criÇÃo UNid

QTd 
cBM-

Pa

QTd 
cMG

QTd-
cPcrc

QTd 
coHaB

QTd 
fcP

QTd-
fUN-
TElPa

QTd 
PMPa

QTdSE-
Plad

QTd 
SES-
Pa

QTd-
ToTal

Valor 
UNiT. 
(r$)

ToTal 
(r$)

14
ENXada 

coM 
caBo

Und 300 02 10 02 06 01 02 05 04 332 44,50 14.774,00

15

Pá dE 
Bico 
coM 
caBo 

EM Ma-
dEira

Und 200 02 10 05 06 - 02 05 04 234 42,00 9.828,00

10) Empresa: GUaraNY iNdUSTria E coMErcio lTda, cNPJ: 
61.089.835/0001-54; Endereço: rodoVia WaldoMiro corrEa dE ca-
MarGo, SN – Bairro: PiraPiTiNGUi – iTU – SP, cEP: 13.308-200.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd 
cBMPa

QTd 
SESPa

QTd 
ToTal

Valor UNiT. 
(r$) ToTal (r$)

20 coNJUNTo coMBaTE PicKUP 400 liTroS 
– TaNQUE rÍGido ccP Tr 400l Und 10 03 13 20.000,00 260.000,00

11) Empresa: JoBE lUV iNdUSTria E coMErcio lTda, cNPJ: 
344.669.141/0001-77; Endereço: aVENida 1 – iM, 201 – Bairro: ParQUE 
iNdUSTrial MarGarETE – rio claro – SP, cEP: 13.505-810.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd 
cBMPa

QTd 
fcP QTd fScM QTd 

SESPa QTd ToTal Valor UNiT. 
(r$) ToTal (r$)

21 BalaclaVa Und 1500 10 04 04 1518 153,00 232.254,00

12) Empresa: VEcTra WorK iNdUSTria E coMErcio dE UNifor-
MES E EQUiPaMENToS dE ProTEcao iNdiVidUal lTda, cNPJ: 
11.694.789/0001-44; Endereço: rUa BaTUriTE, 280 – Bairro: PlaNalTo 
HoriZoNTE – HoriZoNTE – cE, cEP: 62.884-000.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd 
cBMPa

QTd 
fcP

QTd 
fScM

QTd 
SESPa

QTd 
ToTal

Valor UNiT. 
(r$) ToTal (r$)

23 caPacETE Para coM-
BaTE a iNcÊNdio Und 1500 20 03 06 1529 2.380,00 3.639.020,00

13) Empresa: VErTicE coMErcio dE roUPaS E acESSorioS lTda, 
cNPJ: 08.763.888/0001-26; Endereço: aVENida cEara, 550 – Bairro: 
cENTro – PorTao – rS, cEP: 93.180-000.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTdE cBMPa QTdE SESPa QTd ToTal Valor UNiT. 
(r$) ToTal (r$)

26 roUPa dE ProTEÇÃo coNTra 
ENcHENTE Und 200 04 204 175,00 35.700,00

14) Empresa: ir coMErcio & SErVicoS EirEli, cNPJ: 26.483.292/0001-
54; Endereço: rUa ESPEraNTo, 312-1 – Bairro: MaraMBaia – BElEM – 
Pa, cEP: 66.615-015.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd 
cBMPa

QTd 
cMG

QTd 
fcP

QTd-
fUN-
TElPa

QTdSE-
Plad

QTd-
SESPa

QTd-
ToTal

Valor 
UNiT. 
(r$)

ToTal (r$)

27
MaNGUEiraS dE 1 
1/2 (SEMElHaNTE 

TiPo 4)
Und 600 02 40 01 20 02 665 776,00 516.040,00

28
MaNGUEiraS dE 2 
1/2 (SEMElHaNTE 

TiPo 4)
Und 400 02 40 01 20 02 465 1.625,00 755.625,00

15) Empresa: o.filiZZola & cia lTda, cNPJ: 61.182.424/0001-09; En-
dereço: rUa afoNSo PENa, 263 – Bairro: BoM rETiro – Sao PaUlo – SP, 
cEP: 01.124-000.

iTEM dEScriÇÃo UNid QTd 
cBMPa

QTd 
fcP QTd SESPa QTd 

ToTal Valor UNiT. (r$) ToTal (r$)

07 SUSPENSÓrio (VESTUário) Und 800 20 06 826 78,00 64.428,00

– item 06 (lUVa dE VaQUETa), caNcElado No JUlGaMENTo.
– item 08 (ciNTo TáTico), caNcElado No JUlGaMENTo.
– item 17 (facÃo 14” coM BaiNHa), caNcElado No JUlGaMENTo.
– item 18 (Saco dE dorMir), caNcElado No JUlGaMENTo.
– item 19 (laNTErNa lEd rEcarrEGáVEl), caNcElado No JUlGaMEN-
To.
– item 24 (MoToSSErra), caNcElado No JUlGaMENTo.
– item 29 (KiT dESaSTrE MÚlTiPlaS VÍTiMaS), caNcElado No JUlGa-
MENTo.
– item 31 (laNTErNa dE caBEÇa), caNcElado No JUlGaMENTo.
o órgão gerenciador do presente registro de Preço foi o corpo de Bom-
beiros Militar do Pará (cBMPa), os ÓrGÃoS ParTiciPaNTES e suas siglas 
são listados abaixo:
cMG – caSa MiliTar da GoVErNadoria;
cPcrc – cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS rENaTo cHaVES;
coHaB-Pa – coMPaNHia dE HaBiTaÇÃo do ESTado do Pará;
fcP – fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará;
fUNTElPa – fUNdaÇÃo ParaENSE dE radiodifUSÃo;
fScMP – fUNdaÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará;
PMPa – PolÍcia MiliTar do ESTado do Pará;
SEPlad – SEcrETaria dE ESTado dE PlaNEJaMENTo E adMiNiSTra-
ÇÃo;
SESPa – SEcrETaria dE ESTado dE SaÚdE PÚBlica.
Belém – Pa, 28 de outubro de 2021.
HaYMaN aPolo GoMES dE SoUZa – cEl QoBM
comandante Geral do cBMPa e coordenador Estadual de defesa civil

Protocolo: 722867

.

.

CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS
RENATO CHAVES

.

Portaria
.

iNstaUraÇÃo de aPUraÇÃo PreLiMiNar Nº 011/2021
Portaria Nº 053/2021 – correGedoria cPc “rc”, de 29 de ou-
tubro de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das atri-
buições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro 
de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo que é dever deste setor cor-
reicional promover a sua apuração imediata, nos termos do art. 199 da lei 
5.810 de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo as informações contidas 
no processo E-Protocolo n.º 2021/1241859; coNSidEraNdo as informa-
ções contidas no despacho datado de 29 de outubro de 2021. rESolVE: 
art. 1º. iNSTaUrar a apuração Preliminar nº. 011/2021, para apurar os 
fatos constantes no processo E-protocolo n° 2021/1241859, de possíveis 
irregularidades neste Centro de Perícia Científicas Renato Chaves e bem 
como o que emergir no decorrer das apurações com envio do relatório final 
a autoridade julgadora. art. 2º – dESiGNar a servidora Hellen Jorge Silva 
da cruz, assistente administrativo, matrícula funcional n° 57190939/1, 
para presidir a apuração Preliminar nº. 011/2021. art. 3º – fixar para 
conclusão dos trabalhos, o prazo de 30 (trinta) dias uteis, admitida a pror-
rogação por igual prazo ou a continuidade excepcional do instrutório, sob 
motivação, para garantir o esclarecimento dos fatos; art. 4º – Esta Por-
taria entrará em vigor, na data da publicação. registra-se, Publica-se e 
cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora 
do cPc “rc”.

Protocolo: 723158
iNstaUraÇÃo do Processo adMiNistratiVo disciPLiNar 
Nº 009/2021
Portaria Nº 048/2021 – correGedoria cPc “rc”, de 29 de 
outubro de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de ja-
neiro de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo que é dever deste setor 
correicional promover a sua apuração imediata, nos termos do art. 199 da 
lei 5810 de 24 de janeiro de 1994. coNSidEraNdo as informações con-
tidas no processo E-Protocolo nº 2017/202749, bem a decisão do Exmo. 
Sr. Governador do Estado do Pará, constante às folhas 203. rESolVE: art. 
1º – dESiGNar os servidores alberto Nunes Neto, assistente administrati-
vo, Matrícula funcional 57207439/1 e rejane Nazaré cunha dorea, Perito 
criminal, Matrícula funcional 771619/2, todos ocupantes de cargo efetivo, 
sob a presidência do primeiro, constituírem comissão de Processo admi-
nistrativo disciplinar visando à apuração de eventuais responsabilidades 
administrativas descritas no E-Protocolo nº 2017/202749, bem como pro-
ceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos tra-
balhos; art. 2º – fixar para conclusão dos trabalhos, o prazo de 30 (trinta) 
dias uteis, admitida a prorrogação sob motivação, nos termos do art. 191, 
§ 11 da lei 5810/94. art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor, contados da 
publicação desta no d.o.E. registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE 
SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora do cPc “rc”.

Protocolo: 722987
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Portaria N.º 049/2021 – correGedoria do cPc “rc”, de 29 de 
outubro de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro 
de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo: o Memorando 006/2021 Pad 
n.º 005/2021, de solicitação de prorrogação de prazo, elaborado pelo pre-
sidente do processo. rESolVE: art. 1º.: ProrroGar: Pad n.º 005/2021, 
instaurado pela PorTaria Nº 041/2021 – corrEGEdoria cPc “rc”, de 
31 de agosto de 2021, publicada no doE nº. 34.687 de 01 de setembro 
de 2021, por mais 60 (sessenta) dias, a contar da publicação; registre-se, 
Publique-se e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - 
corregedora do cPc “rc”.

Protocolo: 722978
Portaria N° 340/21 de 27 de oUtUBro de 2021–GaB/dGcPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00 e o 
Processo. N° 2021/1135213.
rESolVE:
designar o servidor arliNdo VilHENa SaNToS, Perito criminal, matrícula 
n° 54188044/ 1, para responder pela Gerencia do Núcleo de crimes contra 
o Patrimônio, GEP-daS-011.2, no período de 01.11.2021 a 30.11.2021, 
em virtude de férias do titular do cargo. (regina Shelma Mendes Sales, 
Mf: 54188032 /1).
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 27 de outubro de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 722923
Portaria N° 339/21 de 27 de oUtUBro de 2021 – GaB/dGcP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais, e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os dispostos no artigo 28 da lei 5.810 de 24.01.1994 e o 
processo 2021/1213649.
r E S o l V E:
aUToriZar a servidora carMEM faBiola dE fiGUEirEdo PEiXoTo, ocu-
pante do cargo de Perito criminal, matrícula 54188081/ 2, lotada neste 
centro de Perícias, a participar da conferencia internacional de ciências 
forenses –iNTErforENSicS no período de 02.11.2021 a 05.11.2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES” 27 de outubro de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 722919
Portaria N° 343/21-GaB/dGcPcrc de 28 de oUtUBro de 2021.
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo nº 2021/106109;
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 07/91 de 28.09.91, 
que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público.
r E S o l V E: adiTiVar, por tempo determinado, o contrato temporá-
rio do profissional abaixo, para exercer funções neste centro de Perícias 
Cientifica.
PEriTo MÉdico lEGiSTa
Período de 12.10.2021 a 11.10.2022
rafael Moraes rosa da cunha
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 28 de outubro de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral

Protocolo: 722933
iNstaUraÇÃo do Processo adMiNistratiVo disciPLiNar 
N.º 010/2021
Portaria N.º 050/2021 – correGedoria cPc “rc”, de 29 de 
outubro de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de ja-
neiro de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo que é dever deste setor 
correicional promover a sua apuração imediata, nos termos do art. 199 
da lei 5.810 de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo as informações 
contidas no Memo. N° 172/2020 – G.N.S.r.c e no processo E-Protocolo 
n.º 2021/1240785, contendo supostas irregularidades de servidor lotado 
neste Centro de Perícias Cientificas. RESOLVE: Art. 1º – DESIGNAR os Re-
jane Nazaré cunha dorea, Perito criminal, Matrícula funcional 771619/2; 
Hellen Jorge Silva da cruz, Matrícula funcional: 57190939/1, assistente 
administrativo e ana Maria ipiranga oliveira dantas, Perito criminal, Matrí-
cula funcional 54185851/1, todos ocupantes de cargo efetivo, sob a presi-
dência do primeiro, constituírem comissão de Processo administrativo dis-
ciplinar visando à apuração de eventuais responsabilidades administrativas 
descritas no memorando n° 172/2020 da Gerência do Núcleo de Serviços, 
bem como proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no 
curso dos trabalhos; art. 2º – fixar para conclusão dos trabalhos, o prazo 
de 60 (sessenta) dias uteis, admitida a prorrogação sob motivação, nos 
termos do art. 191, § 11 da lei 5.810/94. art. 3º – Esta Portaria entrará 
em vigor, contados da publicação desta no d.o.E. registra-se, Publica-se 
e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora 
do cPc “rc”

Protocolo: 723020

iNstaUraÇÃo de aPUraÇÃo PreLiMiNar Nº 010/2021
Portaria Nº 052/2021 – correGedoria cPc “rc”, de 29 de ou-
tubro de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das atri-
buições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro 
de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo que é dever deste setor cor-
reicional promover a sua apuração imediata, nos termos do art. 199 da lei 
5.810 de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo as informações contidas 
no processo E-Protocolo n.º 2021/1241803; coNSidEraNdo a recomen-
dação da Vara Penal de inquéritos Policiais de Belém; coNSidEraNdo 
as informações contidas no despacho datado de 28 de outubro de 2021. 
rESolVE: art. 1º. iNSTaUrar a apuração Preliminar nº. 010/2021, para 
apurar os fatos constantes no processo E-protocolo n° 2021/1241803, o 
qual engloba cobranças de laudos em atraso realizadas pela Vara Penal de 
inquéritos Policiais de Belém, bem como o que emergir no decorrer das 
apurações com envio do relatório final a autoridade julgadora.Art. 2º – DE-
SiGNar a servidora Hellen Jorge Silva da cruz, assistente administrativo, 
matrícula funcional n° 57190939/1, para presidir a apuração Preliminar 
nº. 010/2021. art. 3º – fixar para conclusão dos trabalhos, o prazo de 
30 (trinta) dias, admitida a prorrogação por igual prazo ou a continuidade 
excepcional do instrutório, sob motivação, para garantir o esclarecimento 
dos fatos; art. 4º – Esta Portaria entrará em vigor, na data da publicação. 
registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa 
GUErra- corregedora do cPc “rc”.

Protocolo: 723112
iNstaUraÇÃo do Processo adMiNistratiVo disciPLiNar 
N.º 011/2021
Portaria N.º 051/2021 – correGedoria cPc “rc”, de 29 de 
outubro de 2021. a corregedora do cPc “renato chaves”, usando das 
atribuições legais que lhe são conferidas pela lei nº 6.282, de 19 de janeiro 
de 2000 e suas alterações; coNSidEraNdo que é dever deste setor cor-
reicional promover a sua apuração imediata, nos termos do art. 199 da lei 
5.810 de 24 de janeiro de 1994; coNSidEraNdo as informações contidas 
no Memo. N° 128/2021 – cPc - UrN-rH e no processo E-Protocolo n.º 
2021/1241592, contendo supostas irregularidades de servidor lotado na 
Unidade regional de castanhal. rESolVE: art. 1º – dESiGNar Edesio de 
freitas lima, Perito criminal, matrícula funcional 5833892/1, Nilson Mes-
quita dias, Motorista, matricula funcional 57195133/1 e o alberto Nunes 
Neto, assistente, administrativo, Matrícula funcional: 57207439/1 todos 
ocupantes de cargo efetivo, sob a presidência do primeiro, constituírem 
comissão de Processo administrativo disciplinar visando à apuração de 
eventuais responsabilidades administrativas descritas no memorando n° 
1128/2021 – cPc - UrN-rH , bem como proceder ao exame dos atos e 
fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos; art. 2º – fixar para 
conclusão dos trabalhos, o prazo de 60 (sessenta) dias uteis, admitida a 
prorrogação sob motivação, nos termos do art. 191, § 11 da lei 5.810/94. 
art. 3º – Esta Portaria entrará em vigor, contados da publicação desta no 
d.o.E. registra-se, Publica-se e cumpra-se. daNiEllE SilVa dE aNdradE 
liMa GUErra - corregedora do cPc “rc”

Protocolo: 723085

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 346/21-GaB/dGcPcrc de 28 de oUtUBro de 2021
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo n° 2021/340943;
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 07/91, de 28.09.91, 
que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público.
r E S o l V E:
contratar excepcionalmente por tempo determinado 01 (um) ano a pro-
fissional abaixo, para exercer função neste Centro de Perícias Cientificas 
“renato chaves”, conforme segue:
Período 01.11.2021 a 31.10.2022
auxiliar Técnico de Pericias - radiologia
JoYcE NEGrÃo caSTro.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 28 de outubro de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 722937
 Portaria N° 347/21-GaB/dGcPcrc de 28 de oUtUBro de 2021
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo os termos do Processo n° 2020/700834;
coNSidEraNdo os termos da lei complementar n° 07/91, de 28.09.91, 
que autoriza a contratação de pessoal para atender necessidade temporá-
ria de excepcional interesse público.
r E S o l V E:
contratar excepcionalmente por tempo determinado 01 (um) ano a pro-
fissional abaixo, para exercer função neste Centro de Perícias Cientificas 
“renato chaves”, conforme segue:
Período 01.11.2021 a 31.10.2022
auxiliar operacional
fErNaNda carlla cardoSo raiol.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 28 de outubro de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 722948
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.

errata
.

errata do terMo de adJUdicaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 038/2021 - cPc“rc”
PUBlicado No doE Nº 34.699 de 15/09/2021 - NÚMEro da PUBlica-
ÇÃo: 704186
onde se lê: cNPJ nº 05.323.905/0001-63
Leia-se: cNPJ nº 05.323.167/0001-07
LIDIANE NASCIMENTO GOMES - Pregoeira Oficial | CPC RC

Protocolo: 722803
errata do terMo de HoMoLoGaÇÃo do PreGÃo eLetrÔNico 
Nº 038/2021 - cPc“rc”
PUBlicado No doE Nº 34.699 de 15/09/2021 - NÚMEro da PUBlica-
ÇÃo: 704193
onde se lê: cNPJ nº 05.323.905/0001-63
Leia-se: cNPJ nº 05.323.167/0001-07

Protocolo: 722804

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

Pregão eletrônico nº 054/2021  /  Processo Pae nº  2021/776908
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaS dE coNSUMo Para o laBoraTÓrio 
dE dNa, para o laboratório de Genética forense desta sede (Belém) do 
Centro de Perícias Científicas Renato Chaves.
comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe foi fracaS-
Sada.
lidiane Nascimento Gomes / Pregoeira / cPc rc

Protocolo: 723279
Pregão eletrônico nº 045/2021  /  Processo nº  2021/ 949519
objeto: aQUiSiÇÃo dE álcool ETÍlico 70%, iNPM em GEl e liQUido, 
para atender este Centro de Perícias Científicas Renato Chaves e as Unida-
des regionais e Núcleos avançados.
comunicamos aos interessados que o item 01 (álcool ETÍlico lÍQUi-
do HidraTado 70° iNPM – com ação antisséptica, com 70% de álcool 
etílico, com eliminação de 99,9% das bactérias, com frasco de 1000m), 
restou fracassado.
Maria do Socorro da Silva de almeida / Pregoeira / cPc rcV

Protocolo: 723305
Pregão eletrônico nº 055/2021 / Processo: 2021/966857
objeto: aQUiSiÇÃo dE MEdalHaS, para a condecoração realizada na so-
lenidade cívica do Centro de Periciais Cientificas Renato Chaves.
comunicamos aos interessados que a licitação em epígrafe foi fracaS-
Sada.
Maria do Socorro S. de almeida / Pregoeira / cPc rc

Protocolo: 723298
Pregão eletrônico nº 049/2021  /  (Processo administrativo 
nº 2021/873808)
objeto: aQUiSiÇÃo dE MaTEriaiS PErMaNENTE ElETroElETrÔNi-
coS, para atendimento da equipe de perícia em fonética, setor de co-
municação e demais serviços deste Centro de Perícias Cientificas Renato 
chaves.
comunicamos aos interessados que os itens 01, 03, 04, 05 e 06,  resta-
ram  fracassados.
Maria do Socorro da Silva de almeida / Pregoeira / cPc rc

Protocolo: 723325

.

.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

(Pae nº 2021/816026)
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso 
de suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos 
do processo nº 2021/816026, bem como as disposições do Edital de Pre-
gão Eletrônico nº 051/2021 – cPc–rc, que tem objeto a aQUiSiÇÃo dE 
MaTErial PErMaNENTE para o laboratório de Toxicologia, instrumental 
e Biologia Forense, desta Sede do Centro de Perícias Científicas Renato 
chaves, rESolVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial que concedeu o objeto 
do iTEM 01 deste certame à empresa  laBNor coMErcio E SErVicoS 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 14.562.232/0001-48, pela oferta de r$ 
r$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral - cPc “rc”

Protocolo: 723287

Pae nº 2021/471693
O Diretor Geral do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, no uso de 
suas atribuições legais e considerando os fatos corroborados nos autos do 
processo nº 2021/471693, bem como as disposições do Edital de Pregão 
Eletrônico nº 052/2021 – cPc–rc, que tem objeto a Prestação de serviços 
de outsourcing de impressão e digitalização com equipamentos digitais 
novos de cópia, impressão e digitalização, com manutenção e assistência 
técnica autorizada de forma preventiva e corretiva dos equipamentos ofer-
tados, assim como fornecimento de todos os suprimentos e consumíveis 
(papel a4, toner, cilindro, revelador e demais materiais para operação dos 
equipamentos) e fornecimento de sistemas e soluções de gestão dos ser-
viços, rESolVE:
I – HOMOLOGAR a adjudicação da Pregoeira Oficial que concedeu o ob-
jeto do GrUPo 01 deste certame à empresa dadY ilHa SolUÇÕES iN-
TEGradaS EirEli (cNPJ/Mf nº 08.540.992/0001-51), pela oferta de r$ 
1.014.240,00 (um milhão e quatorze mil e duzentos e quarenta reais).
ii – determinar à comissão Permanente de licitação a adoção dos pro-
cedimentos necessários para a elaboração do instrumento contratual nos 
termos do edital desta licitação;
iii – determinar à diretoria administrativa e financeira a indicação para a 
designação de fiscal de contrato;
iV – os autos do presente processo estão à disposição de todos que inte-
ressarem para vistas junto à comissão Permanente de licitação deste cPc.
rEGiSTrE-SE, cUMPra-SE e PUBliQUE-SE.
Belém/Pa, 27 de outubro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor Geral – cPc “rc”

Protocolo: 722967

.

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

(Pae nº 2021/816026)
A pregoeira oficial designado pela PORTARIA Nº 253/2021 – CPC-RC, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, da lei 10.520/02), 
e após a constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao 
Pregão Eletrônico nº 051/2021 – cPc– rc, que tem objeto a aQUiSiÇÃo 
dE MaTErial PErMaNENTE para o laboratório de Toxicologia, instrumen-
tal e Biologia Forense, desta Sede do Centro de Perícias Científicas Renato 
chaves, rESolVE:
i – adJUdicar o iTEM 01 deste certame à empresa  laBNor coMErcio E 
SErVicoS lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 14.562.232/0001-48, pela 
oferta de r$ r$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais).
Maria do Socorro da SilVa dE alMEida
Pregoeira Oficial

Protocolo: 723283
Pae nº 2021/471693
A pregoeira oficial designado pela PORTARIA Nº 224/2020 – CPC-RC, no 
uso das atribuições que lhe são conferidas (art. 3º, iV, da lei 10.520/02), 
e após a constatação do cumprimento das exigências legais relativas ao 
Pregão Eletrônico nº 052/2021 – cPc– rc, que tem objeto a Prestação de 
serviços de outsourcing de impressão e digitalização com equipamentos 
digitais novos de cópia, impressão e digitalização, com manutenção e as-
sistência técnica autorizada de forma preventiva e corretiva dos equipa-
mentos ofertados, assim como fornecimento de todos os suprimentos e 
consumíveis (papel a4, toner, cilindro, revelador e demais materiais para 
operação dos equipamentos) e fornecimento de sistemas e soluções de 
gestão dos serviços, rESolVE:
i – adJUdicar o GrUPo 01 deste certame à empresa dadY ilHa 
SolUÇÕES iNTEGradaS EirEli (cNPJ/Mf nº 08.540.992/0001-51), pela 
oferta de r$ 1.014.240,00 (um milhão e quatorze mil e duzentos e qua-
renta reais).
lidiaNE NaSciMENTo GoMES
Pregoeira Oficial

Protocolo: 722964

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 341/2021 de 27 de oUtUBro de 2021 – GaB/dG-
cPcrc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTificaS “rENaTo cHa-
VES”, no uso de suas atribuições legais e conferidos pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, lei n° 6.282 de 19.01.00 e o 
Processo n° 2021/1227351.
r E S o l V E:
formalizar de acordo com o art.74 da lei n° 5.810 de 24.01.1994, 30 
(trinta) dias consecutivos de férias para o servidor abaixo, lotado neste 
centro de Perícias:
de: 01.11.2021 a 30.11.2021
creusa alice lopes dos Santos dias – Perito criminal
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, Belém, 27 de ou-
tubro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 722928
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.

.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria N° 342/21 de 28 de oUtUBro de 2021 – GaB/dGcP-
crc
o dirETor GEral do cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHa-
VES”, usando das atribuições legais, e conferidas Pelo decreto Governa-
mental s/n publicado no doE Nº 33.771 de 02.01.2019.
coNSidEraNdo a lei n° 5.810 de 24.01.94, e a lei nº 6.282 de 19.01.00 
e o Processo n°2021/1001574.
r E S o l V E:
i - EXclUir da PorTaria Nº 291/21 de 28.09.2021- GaB/ dGcPcrc, 
publicado no doE nº 34.717 de 30.09.2021, que trata de férias, o nome 
do servidor TarcÍSio aNdrÉ aMoriM dE carValHo, Perito criminal, ma-
trícula nº5745756/2.
ii – coNcEdEr 15 dias férias ao servidor TarcÍSio aNdrÉ aMoriM dE 
carValHo, Perito criminal, matrícula nº5745756/2, no período de 01 a 
15/11/2021.
rEGiSTrE-SE E cUMPra-SE.
cENTro dE PErÍciaS ciENTÍficaS “rENaTo cHaVES”, 28 de outubro de 
2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 722931

oUtras MatÉrias
.

r e c o M e N d a Ç Ã o  a d M i N i s t r a t i V a  04
daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra, corregedora Geral cPc – 
renato chaves, no uso de suas atribuições legais e coNSidEraNdo que 
um dos princípios da administração Pública é o da moralidade, conforme 
preconiza o art. 37 da Constituição Federal da República, a significar que 
seus agentes devem dirigir suas condutas de forma ética, em busca de 
resguardar os interesses públicos. coNSidEraNdo os deveres de obser-
vância às leis e regulamentos conforme disposto no art. 177, incisos iV, Vi 
e Vii, da lei Estadual n. 5.810/1994 – regime Jurídico Único dos Servido-
res Públicos Estaduais. coNSidEraNdo a lei n°. 8027 de 12 de abril de 
1990 que dispõe sobre normas de conduta dos servidores públicos civis da 
União, das autarquias e das fundações Públicas. coNSidEraNdo que é 
dEVEr do servidor informar à administração quanto a eventual acumula-
ção de cargos, empregos ou funções públicas. coNSidEraNdo que decla-
ração de acumulação ou Não-acumulação de cargos e Empregos é título 
reduzido do documento que serve para o servidor ou contratado declarar 
cargos, empregos, funções públicas e qualquer outro vínculo empregatí-
cio comercial ou societário exercidos em autarquias, fundações, empresas 
públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades 
controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, na administração 
direta ou indireta da União, Estados, distrito federal e Municípios, seja no 
regime estatutário, no regime celetista (clT) ou nas contratações por tem-
po determinado na forma da lei nº 8.745/1993. d E T E r M i N a: i – aos 
agentes públicos, na capital e em todas as unidades e núcleos regionais, 
que proceda junto a coad no prazo máximo de até 30 dias, a atualização 
de todos os vínculos atuais, por meio do coMPlETo preenchimento de 
formulário a seguir – dEclaraÇÃo dE acUMUlaÇÃo oU NÃo acUMUla-
ÇÃo dE carGoS EMPrEGoS E SalárioS. ii - Nos casos da acumulação 
lícita, deverá apresentar documentação comprobatória do horário de tra-
balho discriminando os dias da semana, carga horária semanal, regime 
de trabalho se houver, e endereço do local de trabalho e todos os vínculos 
declarados, e documento oficial como prova de ausência de sobreposição 
de horários entre os cargos licitamente acumulados, iii - da mesma forma 
que, na hipótese de alteração de quaisquer informações prestadas, deverá 
apresentar nova declaração e devidos documentos com informações atua-
lizadas. IV - Verificada, a qualquer tempo, a ocorrência de acumulação não 
declarada, ainda que lícita, o servidor deverá apresentar nova declaração 
de acumulação ou não-acumulação de cargos e empregos V - No caso 
de recusa ou não apresentação da declaração no prazo estabelecido, será 
comunicada a autoridade competente que promoverá a imediata instau-
ração do processo administrativo disciplinar para a apuração da infração 
disciplinar, nos termos do § 3º do artigo 7 da lei nº 8.027/1990. Vi - Esta 
recomendação entra em vigor na data de sua publicação. daNiEllE SilVa 
dE aNdradE liMa GUErra corregedora Geral cPc – renato chaves

Protocolo: 722924
coMUNicado
Com base no item 10.1.2, do Edital 001/2021, resolvo desclassificar a 
candidata Sra. WEllEN loBaTo PacHEco, selecionado para o cargo de 
auxiliar operacional – Belém, na 06ª colocação do Processo Seletivo Sim-
plificado 001/2021.
Belém, 28 de outubro de 2021.
cElSo da SilVa MaScarENHaS
diretor-Geral

Protocolo: 723056
desPacHo de JULGaMeNto
Proc.: apuração Preliminar nº. 008/2021 – E protocolo nº. 2021/584731
assim, comungo do relatório e determino o arquivamento dos presentes 
autos, nos termos do art. 201, i do rJU, devendo entretanto, ser obser-
vado a recomendação desta corregedora. dê-se ciência ao diretor Geral e 
coordenador das regionais. Publique-se. registre-se. Belém, 29 de outu-
bro de 2021. daNiEllE SilVa dE aNdradE liMa GUErra - corregedora 
do cPc “rc”

Protocolo: 723078

.

.

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DO ESTADO DO PARÁ

.

Portaria N°3883/2021/dG/dHcrV/crV/detraN, 
de 29/10/2021.
Estabelece procedimentos para serviços de registro de Veículo, nas Unida-
des de atendimento do dETraN/Pa.
o diretor Geral do departamento de Trânsito do Estado do Pará, no uso de 
suas atribuições legais, em especial ao constante do art. 57, iV do anexo 
do decreto 1.635 de 2005 que homologa o regimento interno do dETraN/
Pa;
considerando o disposto nos artigos 120, 123 e incisos e 124 e incisos da 
lei 9.503 de 23 de setembro de 1997 que instituiu o código de Trânsito 
Brasileiro – cTB
rESolVE:
artigo 1º – determinar que nas cirETraNS, os processos de: expedição de 
2a via do crV, alteração de características de veículos, inclusão ou baixa de 
reserva de domínio, transferência de propriedade, transferência de jurisdi-
ção, mudança de categoria, alteração de dados cadastrais no documento 
do veículo, gravação ou regravação do chassi, regravação de motor e baixa 
do veículo só poderão ser realizados de acordo com o município de registro 
do veículo, conforme anexo i desta Portaria.
§o 1º - Nos Postos (Estação cidadania do Governo do Estado do Pará) dos 
municípios onde houver cirETraN, o atendimento será de acordo com 
procedimento estabelecido para a cirETraN.
§o 2º - os veículos retidos em parques de retenção, terão seus serviços 
atendidos na cirETraN do município em que estejam recolhidos, 
independente da jurisdição do mesmo.
§o 3º - Se o interessado desejar realizar na ciretran ou Posto, os processos 
de serviços de que trata este artigo com município de emplacamento 
diferente do contido no anexo i desta portaria, será obrigatória também 
a realização do serviço de mudança de jurisdição com o pagamento da 
taxa administrativa correspondente, e, no ato da solicitação do serviço 
o interessado deverá apresentar comprovante do atual domicílio ou 
residência em seu nome, e caso não esteja o imóvel no seu nome deverá 
apresentar declaração de residência firmada na presença do atendente.
artigo 2º -. determinar que no Posto avançado antônio Barreto, Estação 
cidadania Pátio Belém, Estação cidadania Metrópole ananindeua, poderão 
ser atendidos todos os serviços de veículo da região Metropolitana, me-
diante procuração
Paragrafo Único – os processos gerados através de despachante docu-
mentalista, só deverão ser recepcionados/atendidos se o despachante es-
tiver devidamente cadastrado no dETraN/Pa.
artigo 3º - determinar que no Posto do Parque de retenção de Belém, 
serão atendidos todos os serviços, independente da jurisdição do veículo, 
desde que o mesmo esteja retido naquela Unidade.
artigo 4º – No detran Sede, em caso de divergências ou procedimentos 
não contemplados na presente normativa, serão atendidos todos os servi-
ços de veículos, independente da jurisdição do veículo.
artigo 5º – revogar a PorTaria N°2200/2020/dG/dHcrV/crV/dETraN, 
de 31/08/2020.
artigo 6º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revo-
gando-se às disposições em contrário.
MarcElo liMa GUEdES
diretor-Geral
aNeXo i
dos MUNicÍPios e sUas ciretraNs:

Município de registro do veículo ciretran autorizada a realizar os serviços
abaetetuba ciretran de abaetetuba

abel figueiredo

ciretran de itupiranga, ciretran
de Jacundá, ciretran de Marabá,

ciretran de rondon do Pará,
ciretran de São Geraldo do araguaia

acará
ciretran de abaetetuba, ciretran

de Barcarena, ciretran de cametá,
ciretran de Tailândia

afuá ciretran de Breves

Àgua azul do Norte

ciretran de conceição do araguaia,
ciretran de ourilândia do Norte,

ciretran de redenção, ciretran de
Santana do araguaia, ciretran de
São félix do Xingu, ciretran de
Tucumã, ciretran de Xinguara

alenquer ciretran de alenquer
almeirim ciretran de almeirim
altamira ciretran de altamira
anajás ciretran de Breves

ananindeua ciretran de ananindeua

anapu ciretran de altamira, ciretran de
Medicilândia, ciretran de Uruará

augusto corrêa ciretran de capanema

aurora do Pará
ciretran de dom Eliseu, ciretran

de Mãe do rio, ciretran de
Paragominas
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aveiro

ciretran de alenquer, ciretran de
almeirim, ciretran de Monte alegre,
ciretran de oriximiná, ciretran de

Santarém, ciretran de Óbidos, ciretran de itaituba
Bagre ciretran de Breves

Baião
ciretran de abaetetuba, ciretran

de Barcarena, ciretran de cametá,
ciretran de Tailândia

Bannach

ciretran de conceição do araguaia,
ciretran de ourilândia do Norte,

ciretran de redenção, ciretran de
Santana do araguaia, ciretran de
São félix do Xingu, ciretran de
Tucumã, ciretran de Xinguara

Barcarena ciretran de Barcarena

Belterra

ciretran de alenquer, ciretran de
almeirim, ciretran de Monte alegre,
ciretran de oriximiná, ciretran de

Santarém, ciretran de Óbidos

Benevides ciretran de ananindeua, ciretran de
Santa isabel do Pará

Bom Jesus do Tocantins

ciretran de itupiranga, ciretran
de Jacundá, ciretran de Marabá,

ciretran de rondon do Pará,
ciretran de São Geraldo do araguaia

Bonito
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis
Bragança ciretran de Bragança

Brasil Novo ciretran de altamira, ciretran de
Medicilândia, ciretran de Uruará

Brejo Grande do araguaia

ciretran de itupiranga, ciretran
de Jacundá, ciretran de Marabá,

ciretran de rondon do Pará,
ciretran de São Geraldo do araguaia

Breu Branco ciretran de Tucurui
Breves ciretran de Breves

Bujaru

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia
cachoeira do arari ciretran de Soure

cachoeira do Piriá
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis
cametá ciretran de cametá

canaã dos carajás ciretran de canaã dos carajás
capanema ciretran de capanema

capitão Poço ciretran de capitão Poço
castanhal ciretran de castanhal
chaves ciretran de Breves

colares

 ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia
conceição do araguaia ciretran de conceição do araguaia

concórdia do Pará 

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia

cumaru do Norte 

ciretran de conceição do araguaia,
ciretran de ourilândia do Norte,

ciretran de redenção, ciretran de
Santana do araguaia, ciretran de
São félix do Xingu, ciretran de
Tucumã, ciretran de Xinguara

curionópolis ciretran de curionópolis
curralinho ciretran de Breves

curuá 

ciretran de alenquer, ciretran de
almeirim, ciretran de Monte alegre,
ciretran de oriximiná, ciretran de

Santarém, ciretran de Óbidos

curuçá 

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia
dom Eliseu ciretran de dom Eliseu

Eldorado do carajás ciretran de Eldorado do carajás

faro 

ciretran de alenquer, ciretran de
almeirim, ciretran de Monte alegre,
ciretran de oriximiná, ciretran de

Santarém, ciretran de Óbidos

floresta do araguaia 

ciretran de conceição do araguaia,
ciretran de ourilândia do Norte,

ciretran de redenção, ciretran de
Santana do araguaia, ciretran de
São félix do Xingu, ciretran de
Tucumã, ciretran de Xinguara

Garrafão do Norte 
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis

Goianésia do Pará ciretran de Jacundá, ciretran de
Tucurui

Gurupá
ciretran de altamira, ciretran de
Breves, ciretran de Medicilândia,

ciretran de Uruará

igarapé-açu ciretran de igarapé-açu

igarapé-Miri 
ciretran de abaetetuba, ciretran

de Barcarena, ciretran de cametá,
ciretran de Tailândia

inhangapí 

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé açu, ciretran de Vigia

ipixuna do Pará ciretran de dom Eliseu, ciretran
de Mãe do rio, ciretran de Paragominas

irituia 

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé açu

itaituba ciretran de itaituba
itupiranga ciretran de itupiranga

Jacareacanga ciretran de itaituba, ciretran de Novo Progresso
Jacundá ciretran de Jacundá

Juruti 

ciretran de alenquer, ciretran de
almeirim, ciretran de Monte alegre,
ciretran de oriximiná, ciretran de

Santarém, ciretran de Óbidos

limoeiro do ajuru 
ciretran de abaetetuba, ciretran

de Barcarena, ciretran de cametá,
ciretran de Tailândia

Mãe do rio ciretran de Mãe do rio

Magalhães Barata

 ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia
Marabá ciretran de Marabá

Maracanã 

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia

Marapanim 

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia

Marituba ciretran de ananindeua, ciretran de
Santa isabel do Pará

Medicilândia ciretran de Medicilândia
Melgaço ciretran de Breves

Mocajuba 
ciretran de abaetetuba, ciretran

de Barcarena, ciretran de cametá,
ciretran de Tailândia

Moju 
ciretran de abaetetuba, ciretran

de Barcarena, ciretran de cametá,
ciretran de Tailândia

Mojuí dos campos 

ciretran de alenquer, ciretran de
almeirim, ciretran de Monte alegre,
ciretran de oriximiná, ciretran de

Santarém, ciretran de Óbidos
Monte alegre ciretran de Monte alegre

Muaná ciretran de Breves

Nova Esperança do
Piriá

ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis

Nova ipixuna 

ciretran de itupiranga, ciretran
de Jacundá, ciretran de Marabá,

ciretran de rondon do Pará,
ciretran de São Geraldo do araguaia

Nova Timboteua 
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis
Novo Progresso ciretran de Novo Progresso

Novo repartimento ciretran de Tucurui
Óbidos ciretran de Óbidos

oeiras do Pará 

ciretran de abaetetuba, ciretran
de Barcarena, ciretran de Breves,
ciretran de cametá, ciretran de

Tailândia
oriximiná ciretran de oriximiná

ourém 
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis
ourilândia do Norte ciretran de ourilândia do Norte

Pacajá ciretran de Tucurui
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Palestina do Pará 

ciretran de itupiranga, ciretran
de Jacundá, ciretran de Marabá,

ciretran de rondon do Pará,
ciretran de São Geraldo do araguaia

Paragominas ciretran de Paragominas
Parauapebas ciretran de Parauapebas

Pau d’arco 

ciretran de conceição do araguaia,
ciretran de ourilândia do Norte,

ciretran de redenção, ciretran de
Santana do araguaia, ciretran de
São félix do Xingu, ciretran de
Tucumã, ciretran de Xinguara

Peixe-Boi 
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis

Piçarra 

ciretran de itupiranga, ciretran
de Jacundá, ciretran de Marabá,

ciretran de rondon do Pará,
ciretran de São Geraldo do araguaia

Placas ciretran de altamira, ciretran de
Medicilândia, ciretran de Uruará

Ponta de Pedras ciretran de Soure
Portel ciretran de Breves

Porto de Moz ciretran de almeirim, ciretran de
altamira

Prainha 

ciretran de alenquer, ciretran de
almeirim, ciretran de Monte alegre,
ciretran de oriximiná, ciretran de

Santarém, ciretran de Óbidos

Primavera 
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis

Quatipuru 
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis
redenção ciretran de redenção

rio Maria 

ciretran de conceição do araguaia,
ciretran de ourilândia do Norte,

ciretran de redenção, ciretran de
Santana do araguaia, ciretran de
São félix do Xingu, ciretran de
Tucumã, ciretran de Xinguara

rondon do Pará ciretran de rondon do Pará

rurópolis ciretran de itaituba, ciretran de
Novo Progresso

Salinópolis ciretran de Salinópolis
Salvaterra ciretran de Soure

Santa Bárbara do Pará ciretran de ananindeua, ciretran de
Santa isabel do Pará

Santa cruz do arari ciretran de Soure
Santa isabel do Pará ciretran de Santa isabel do Pará

Santa luzia do Pará 
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis

Santa Maria das
Barreiras

ciretran de conceição do araguaia,
ciretran de ourilândia do Norte,

ciretran de redenção, ciretran de
Santana do araguaia, ciretran de
São félix do Xingu, ciretran de
Tucumã, ciretran de Xinguara

Santa Maria do Pará 

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia
Santana do araguaia ciretran de Santana do araguaia

Santarém ciretran de capanema, ciretran de
Santarém

Santarém Novo  ciretran de Bragança, ciretran de
capitão Poço, ciretran de Salinópolis

Santo antônio do Tauá

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia

São caetano de
odivelas

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia

São domingos do araguaia

ciretran de itupiranga, ciretran
de Jacundá, ciretran de Marabá,

ciretran de rondon do Pará,
ciretran de São Geraldo do araguaia

São domingos do capim

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia

São félix do Xingu ciretran de São félix do Xingu

São francisco do Pará

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia
São Geraldo do

araguaia ciretran de São Geraldo do araguaia

São João da Ponta 

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia

São João de Pirabas 
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis

São João do
araguaia

ciretran de itupiranga, ciretran
de Jacundá, ciretran de Marabá,

ciretran de rondon do Pará,
ciretran de São Geraldo do araguaia

São Miguel do Guamá ciretran de São Miguel do Guamá
São Sebastião da Boa Vista ciretran de Soure

Sapucaia 

ciretran de conceição do araguaia,
ciretran de ourilândia do Norte,

ciretran de redenção, ciretran de
Santana do araguaia, ciretran de
São félix do Xingu, ciretran de
Tucumã, ciretran de Xinguara

Senador José Porfírio ciretran de altamira, ciretran de
Medicilândia, ciretran de Uruará

Soure ciretran de Soure
Tailândia ciretran de Tailândia

Terra alta 

ciretran de castanhal, ciretran
de igarapé-açu, ciretran de Santa

isabel do Pará, ciretran de São
Miguel do Guamá, ciretran de Tomé

açu, ciretran de Vigia

Terra Santa 

ciretran de alenquer, ciretran de
almeirim, ciretran de Monte alegre,
ciretran de oriximiná, ciretran de

Santarém, ciretran de Óbidos
Tomé açu ciretran de Tomé açu

Tracuateua 
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis

Trairão ciretran de itaituba, ciretran de
Novo Progresso

Tucumã ciretran de Tucumã
Tucuruí ciretran de Tucurui

Ulianópolis 
ciretran de dom Eliseu, ciretran

de Mãe do rio, ciretran de
Paragominas

Uruará ciretran de Uruará
Vigia ciretran de Vigia

Viseu 
ciretran de Bragança, ciretran de
capanema, ciretran de capitão

Poço, ciretran de Salinópolis

Vitória do Xingu ciretran de altamira, ciretran de
Medicilândia, ciretran de Uruará

Xinguara ciretran de Xinguara

Protocolo: 723370

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 3874/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo os termos constantes do Parecer nº 1997/2013-ProJUr/
coNSUlTiVo, no Processo 2013/566527, deferindo a concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora delmaria do Nascimento Souza, auxiliar Técnico, 
matrícula 3263428/1, lotada na Gerência de contabilidade, trinta (30) dias 
de licença Prêmio, no período de 03/11 a 02/12/2021, referentes ao tri-
ênio 01.07.1988/1991, de acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de 
janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 03/11/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3872/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls. 08, no Processo 
2016/492856, reconhecendo o direito da servidora à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora orlane ferreira Pimentel, agente de fiscalização 
de Trânsito, matrícula 57227349/1, lotada na cirETraN “a” de itaituba, 
sessenta (60) dias de licença Prêmio, no período de 02/11 a 31/12/2021, 
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referentes aos triênios 2013/2016 (30 dias) e 2016/2019 (30 dias), de 
acordo com a lei nº 5.810/94-rJU, de 24 de janeiro de 1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 02/11/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3871/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
CONSIDERANDO os termos constantes do Despacho às fls.12, no Processo 
2018/269915, reconhecendo o direito do servidor à concessão de licença 
Prêmio,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor francisco Nedson ferreira Nunes, agente de fis-
calização de Trânsito, matrícula 57201528/1, lotado na cirETraN “a” 
de itaituba, sessenta (60) dias de licença Prêmio, no período de 02/11 
a 31/12/2021, referentes ao triênio 2014/217, de acordo com a lei nº 
5.810/94-rJU, de 24/01/1994.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 02/11/2021.
NaZarÉ dE fáTiMa MaToS oliVEira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 723242

.

.

FÉrias
.

Portaria Nº 3882/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do requerimento, datado de 
06/10/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora raiMUNda Maria fariaS GoMES, Técnico de ad-
ministração e finanças, matrícula 3153690/1, lotada na Gerência de re-
gistro e Movimentação de Pessoas, trinta (30) dias de fÉriaS, no período 
de 08.12.2021 a 06/01/2022, referentes ao exercício 16.04.2011/2012.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 08/12/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria N° 3881/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados nas cirETraN’S 
“a” e “B”, trinta (30) dias de férias no mês de JaNEiro/2022, nos períodos 
conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
Akhenaton Pereira de Melo 57190746 /1 01.11.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 ananindeua

alcinaldo Gonçalves do carmo 54187371 /2 05.04.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 abaetetuba
alexandre dos Santos da Silva 57201985 /1 14.08.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 paragominas
alexandre Viegas da Silva loyo 5852188/2 06.11.2020/2021 15.01 a 13.02.2022 capanema

amerson Gonçalves Bento 57209076/1 11.11.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 itaituba
ana Karina Barros Meireles 54191830 /1 01.01/31.12.2021 11.01 a 09.02.2022 parauapebas

antonio Gilberto alves da costa 57201651 /1 01.08.2020/2021 01.01 a 30.01.2022 maraba
antonio Hélio alves dos Santos 57201185 /1 28.07.2018/2019 10.01 a 08.02.2022 Parauapeba

arleni Vieira Vilhena 57220448 /1 16.09.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 tucurui
Benedito dos Santos araújo Júnior 57201660 /1 01.08.2019/2020 01.01. a 30.01.2022 santarem

carlos José Tavares Neves 3266176 /1 01.07.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 ananindeua
carlos Maia da Silva 57199332 /3 30.04.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 Maraba

claudionilso Quaresma lima 5212650 /2 01.06.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 abaetetuba
cleber Mesquita da Silva 5946618 /1 15.02.2020/2021 17.01 a 15.02.2022 caP.PoÇo
davi de castro e Silva 57201909 /1 21.07.2019/2020 02.01 a 31.01.2022 redenção
denis Pinheiro Vales 57207186 /1 06.11.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 capanema

derivaldo Gonzaga alves 57201632 /1 11.08.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 santarem
divaney Umbelina de Sousa 54197697 /2 02.05.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 Monte alegre

Edimar Soares Moreira 57201944 /1 18.08.2019/2020 12.01 a 10.02.2022 Paragominas
Elder lima Machado 57214972 /1 31.03.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 altamira

Elisângela costa de Souza Travassos 57201292 /1 28.07.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 itaituba
Elissandra Helena chiarini de Moura Santana 54185273 /2 01.08.2020/2021 03.01 a01.02.2022 alTaMira

Evanildo dos Santos Moraes 5143861 /2 12.08.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 castanhal
Everaldo cunha da Silva 5822661 /2 12.08.2019/2020 05.01 a 03.02.2022 redenção
francisco aires da Silva 57201674 /1 01.02.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 maraba

francisco Eduardo firmino da Silva 5910525 /1 02.01.2021/2022 10.01 a 08.02.2022 tailandia
francisco Pereira de Souza 57201743 /1 24.07.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 maraba
Hanry José carvalho Moura 57228257 /1 19.04.2019/2020 05.01 a 03.02.2022 castanhal

Heber Paulo ferreira da cruz 57214965 /1 31.03.2019/2020 11.01 a 09.02.2022 breves
igor damasceno Pereira 54192100 /2 28.07.2020/2021 05.01 a 03.02.2022 capanema

ivan costa Mesquita 5831466 /3 18.12.2019/2020 10.01 a 08.02.2022 parauapebas
Jair alves Barreto 57216152 /1 15.04.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 soure

Jairo Nogueira da costa 57201191 /1 28.07.2020/2021 01.01 a 30.01.2022 itaituba
Jean da Silva e Silva 57201709 /1 01.08.2019/2020 10.01 a 08.02.2022 santarem
Jézio Nunes de Sousa 57226852 /1 22.04.2019/2020 05.01 a 03.02.2022 caSTaNHal

Jhonny rairo de Macedo rodrigues 5803810 /1 30.07.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 maraba
João Bosco Mendes Júnior 57201706 /1 01.08.2020/2021 01.01 a 30.01.2022 maraba

João carlos rodrigues da Silva 57175075 /2 01.08.2019/2020 07.01 a 05.02.2022 castanhal
João corrêa da Silva Júnior 57176485 /1 09.01.2018/2019 03.01a 01.02.2022 Santa izabel

Joelson rocha ribeiro 54192354 /2 11.08.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 ananindeua
José cardoso da costa Júnior 57201712 /1 24.06.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 maraba

José Maurício rocha 3162630 /4 11.08.2020/2021 03.01a 01.02.2022 maraba

Jorgean carlos ferreira frazão 5119570 /5 13.08.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 paragominas
Kátia da Silva Sá 57214238 /2 09.04.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 itaituba

Kerley ailton lima de Sousa 57201635 /1 01.08.2019/2020 10.01 a 08.02.2022 santarem
Kleyton Gemaque Miranda da Silva 57227943 /1 22.04.2019/2020 01.01 a 30.01.2022 itaituba
laureno Manoel Nascimento lemos 3154874 /1 01.01 a 31.12.2020 04.01 a 02.02.2022 castanhal

leandro oliveira Souza 57201362 /1 28.07.2019/2020 04.01 a 02.02.2022 capanema
Leikhan Moraes Sousa 57201999 /1 28.07.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 coNc. araGUaia
luciano ishiguro Silva 57175580 /1 01.11.2020/2021 17.01 a 15.02.2022 ananindeua
luís carneiro da Ponte 57175535 /1 06.11.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 santarem

luiza raquel Sodré da Silveira de oliveira 57188974 /2 18.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 Santa izabel
luzinaldo Batista frança 57201996 /1 01.08.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 maraba

Marcos antonio da costa Pereira 57220757 /1 22.09.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 breves
Marcos aurélio castro feitosa 57201534 /1 28.07.2020/2021 01.01a 30.01.2022 itaituba

Marcos Pelais Valente 57175609 /1 13.11.2019/2020 17.01 a 15.02.2022 tucurui
Maria da conceição rodrigues Matias 80845407 /1 01.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 abaetetuba
Michelle Patricia Gomes dos Santos 57201336 /1 23.07.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 altamira
Nádia Simone Mendonça de oliveira 57194013 /1 18.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 santarem
Neuza cecy da Vera cruz Guedes 57229648 /1 21.05.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 itaituba
olinto Batista da conceicão cunha 3267636 /1 01.09.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 castanhal

orival ferreira Guimarães 57201368 /1 28.07.2020/2021 01.01 a 30.01.2022 Maraba
oscar dos Santos ferreira 57193997 /1 18.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 Mae do rio

Pedro Paulo ferreira Barbosa 57202090 /1 26.08.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 abaetetuba
raoni daniel dias da Silva 57205774 /1 20.10.2018/2019 02.01 a 31.01.2022 redenção
reginaldo Santos ferreira 388610 /2 20.05.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 coNc.araGUaia

renata Sousa da Silva 57201382 /1 28.07.2019/2020 05.01a 03.02.2022 capanema
rodolfo campos Sales 57201770 /1 04.08.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 santarem
rodrigo lima Barros 57202029 /1 17.07.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 coNc.araGUaia

Sandra abreu Pinheiro 57194026 /1 18.02;2019/2020 10.01 a 08.02.2022 Santa izabel
Thalita deboran Sucupira ferreira 5812488 /2 28.08.2019/2020 10.01 a 08.02.2022 castanhal

Valber camelo Xavier 3263100 /1 01.03.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 santarem
Vinícius Affonso de Araújo Marzullo Maia 57201737 /1 28.07.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 maraba

Wladimir carvalho Batista 57199610 /2 06.11.2020/2021 01.01 a 30.01.2022 Santarem
Wlisses luis Barbosa Marques 57175981 /2 28.07.2019/2020 10.01 a 08.02.2022 igarape mirim

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas
Portaria N° 3880/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas, do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas,
r E S o l V E:
coNcEdEr aos servidores abaixo relacionados, lotados na SEdE deste 
departamento, trinta (30) dias de férias no mês de JaNEiro/2022, nos 
períodos conforme especificados a seguir.

nome Matrícula Exercício concessão lotação
ademir Braga da Silva 3265420/1 23.07.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/gtran

aelson Pereira de Souza Junior 57175533/1 13.11.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dTi/cST/iNfra
alan rafael Menezes do Vale 57193607 /1 01.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/ciM

andré coelho cory 57189531/1 11.09.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/cHc/GETP
antonio Jorge Silva fonseca 57200394 /1 08.07.2020/2021 02.01 a 31.01.2022 dG/cPl
Bruno rodrigues Pingarilho 57205413 /1 06.10.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dHcrV/crV/GViV

carla do Socorro Estumano de Sena 57203709 /1 30.09.2019/2020 01.01 a 30.01.2022 dTo/cofT/GPfTc
celso Nazareno da Silva 3573/1 01.01 a 31.12.2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/GTraN

cesar augusto Matos alves 57194090/1 18.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/cHc
clauber roberto Santos de Moraes 57190751 /1 01.11.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 dTo/cofT/GPfTc

cláudio anderson de Souza Wassally 57175313 /2 14.04.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/GTraN
clóvis alberto Galvão ribeiro 57196681 /1 19.05.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 dTi/cST/iNfra

dalen Monteiro da cunha Júnior 57176565 /1 03.01.2021/2022 10.01 a 08.02.2022 daf/ciM/GoSENG
davydson Batista do Nascimento 55588875/1 01.04.2019/2020 10.01 a 08.02.2022 ciNcir

dayane roberta da Silva Bonifácio 57175787 /1 13.11.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dhcrv/patio belem
delmaria do Nascimento Souza 3263428 /1 01.07.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cGof/Gc
diva Maria do rosário ferreira 105643/2 16.06.2019/2020 04.01 a 02.02.2022 daf/cl/gP
Ederson Jenner arrelias costa 57175936 /1 12.12.2020/2021 02.01 a 31.01.2022 cNP

Edmundo lopes de Sousa 3264106 /1 17.06.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/GaMM
Edson itamar Barradas da Silva 57200229 /1 21.07.2019/2020 07.01 a 05.02.2022 dTo/cofT/GPfTc
Eduardo Miguel diniz Barbosa 57175938 /1 04.12.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cgp/gdp

Eduardo rabelo freire 57190748 /1 01.11.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dTo/cET
Eliane da Silva Santos 54191198 /2 02.06.2020/2021 11.01 a 09.02.2022 dHcrV/crV
Elias Gomes de Souza 55585740 /2 02.01.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/crV/GarV
Elias Pereira Monteiro 57176349 /1 15.01.2021/2022 17.01 a 15.02.2022 dhcrv/patiobelem
Emerson almeida lima 57175957 /1 11.12.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 cNP/GPlaNE

Ernandes lima de Sousa 8003319/1 13.08.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dHcrV/crV/GViV
Evandro ferreira Marques 57188406 /2 15.04.2019/2020 07.01 a 05.02.2022 dTo/cofT/GPfTc
Ezequias Tavares da Silva 57195749 /1 08.04.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/GTraN

fábio farag Muniz 57188807 /1 04.09.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dHcrV/cHc
fábio Júnior Pereira Penha 55589137 /1 01.06.2019/2020 10.01 a 08.02.2022 cNcir

fábio Paes de almeida 57195464 /1 26.03.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/GcoM
fábio Santos dos Santos 57188810 /1 03.09.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dTi/cST/SUPorTE

fabrício alexandre dos anjos do rosário 54190763 /2 01.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 cNcir
fernando Santana Quadros dos Santos 57188883 /1 04.09.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 dhcrv/chc/getp

franciley roberto Maciel ferreira 57227745 /1 03.05.2020/2021 07.01 a 05.02.2022 dTo/cofT/GPfTc
francisco de assis Bentes Nahmias 80845491 /1 01.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/SiM/GoSENG

Geise Barbosa dos anjos 57175506 /1 01.11.2020/2021 17.01 a 15.02.2022 ProJUr PENalidadE
Gisele Pina Moia 54189489 /2 01.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cGP/GGP

Heloisa Helena Serra Sousa 57197144 /1 02.06.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dHcrV/crV/GarV
Helton Victor Pantoja da costa 5893826 /1 20.09.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/GTraN
iberê Santana da Silva costa 57197151 /1 27.05.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/coM. lEilao

Jacimar de alencar leite 3264769 /1 20.09.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/cHc/GETP
João carlos Penna de araújo 57209449 /2 13.04.2020.2021 07.01 a 05.02.2022 dTo/cofT/GPfTc

João renato Paes lopes 55588872 /1 01.06.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dTo/cofT/GPfTc

José de ribamar Moreira Barbosa 57196220 /1 05.05.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/crV/GarV
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José Edney ricarte Nunes 57190749/1 01.1.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/crV/
GcdrV

João luiz dias albuquerque 57196791/1 23.05.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 cENTra
José luiz Tavares da Silva 3261638 /1 04.03.2019/2020 03.01a 01.02.2022 daf/cl/GTraN
José ribamar Silva lima 773492 /3 20.12.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 daf/cGof/Ga

Josué coentro costa 80845490 /1 01.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cdiNf
Jovenila Gomes de lima 57175118 /2 26.09.2020/2021 03.01 a01.02.2022 daf/cdiNf/GB

Juliana cozara oliveira Martins 55588874 /1 01.06.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 corrEGEdoria
Kely Nogueira Gomes Gonçalves 57195384 /2 01.08.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cGof/Gcc

lauriano Mota de Souza 5920263/1 03.07.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 daf
leonardo comesanha Pinheiro 55588507 /1 02.05.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/GPaV
liliana Sales Seabra de Melo 54182675 /4 20.05.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cGP/GacPP

luana do Socorro ribeiro chaves 57175750 /1 01.12.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/crV/GarV 
lucileide oliveira Nascimento 80845604 /1 01.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 corrEGEdoria

lucimar lima da Silva 57194022 /1 18.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/ciM
luiz alberto Pimentel coelho 5082366 /3 14.03.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cim

luiz carlos Margalho de Souza 80845599 /1 01.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/ciM
Madson carvalho dias Gonçalves 57195879 /1 02.04.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 corrEGEdoria

Márcia Helena Silva de Souza 54190514 /2 18.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/crV/rE-
NaVaM

Márcio augusto dos Santos Gonçalves 57196228 /1 05.05.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dHcrV/crV/GarV
Maria do carmo fernandes Monteiro 57175752 /1 01.12.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dTo/cofT/rENaiNf

Maria do Socorro custódio cejas 57175753/1 01.12.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dHcrV/PaTio BElÉM
Maria do Socorro Garcia Brasil 57194002 /1 18.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 ProJUr PENalidadE
Maria lúcia Pinho dos Santos 3267202 /1 17.06.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dTo/cofT/rENaiNf
Maria lucilene Silva da cruz 3263550 /1 06.07.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/GPaV

Maria luiza Helmer 57196674 /1 19.05.2019/2020 05.01 a 03.02.2022 dTo/cEd/GcTraN
Maria regina de araújo fialho 57175784 /1 15.12.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 cETraN
Mario Herculano Silva cordeiro 3262413 /1 01.04.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/gamm

Mauro alexandre dos Santos Souza 54185722/2 23.05.2018/2029 03.01 a 01.02.2022 daf/cl
Melquizedec dos Santos andrade 54189205 /2 03.07.2020/2021 07.01 a 05.02.2022 dTo/cofT/GPfTc

Mônica liliane ferreira Brito 55588513 /2 01.11.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 dTi/cdS
Murilo avanir da Silva frança 57191860 /1 03.12.2019/2020 03.01a01.02.2022 daf/cl/GTraN

osman rocha Briglia Neto 3158713 /1 13.06.2020/2021 27.01 a 25.02.2022 daf/cl/gp
Paulo Márcio cordeiro ferreira 54194966 /1 10.01.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 dhcrv/chc/gcdhc

Paulo Silva dos Santos 57194033 /1 18.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/gam
raimundo Sérgio da Silva 3263118 /1 22.05.2020/2021 05.01 a 03.02.2022 daf/cl/GP

reinaldo dos Santos Barros 3476 /1 01.01 a 31.12.2021 26.01 a 24.02.2022 cNcir
renê Nordeste corrêa 3263347/1 01.08.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 cNciNT

robson diego oliveira da Silva 54185842 /3 30.04.2019/2020 07.01 a 05.02.2022 dTo/cofT/GPfTc
ronivaldo Nascimento Maciel 57190745 /1 01.11.2020/2021 17.01 a 15.02.2022 a diSPcGP

rosana abreu fernandes 57226481 /1 12.04.2019/2020 10.01 a 08.02.2022 dTo/cofT/GPfTc
rosely Souza Pereira 3263134/1 01.07.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dHcrV/cHc

rosemary Sousa rocha 54191530 /2 02.05.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 daf/cgof/gc
Sandra Terezinha Braga Teixeira 54184444 /3 05.05.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dHcrV/GPaV
Sérgio augusto Santos Pantoja 57189530 /1 03.09.2020/2021 10.01 a 08.02.2022 dHcrV/crV

Sílvia Maria do Nascimento Therezo 57200884 /1 04.08.2020/2021 06.01 a 04.02.2022 dHcrV/crV/GViV
Sílvio Nazareno de Moraes 57201601 /1 22.07.2020/2021 11.01 a 09.02.2022 dTo/cofT/GPfTc

Sirley da Silva Julio 57214394 /2 19.04.2020/2021 07.01 a 05.02.2022 dTo/cofT/GPfTc
Sônia Maria lima da costa 57200228 /1_ 21.07.2020/2021 07.01 a 05.02.2022 dTo/cofT/GPfTc
Taibe andrey da Silva cruz 57194017 /1 18.02.2019/2020 27.01 a 25.02.2022 dti/cds

Teliane cristina de almeida Monteiro 57175605 /1 13.11.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 corregedoria
Thiago da Silva reis 57213322 /3 01.04.2020/2021 07.01 a05.02.2022 dTo/cofT/GPfTc
Thiago ferreira Pinto 57194189 /1 18.02.2019/2020 03.01 a 01.02.2022 dHcrV/GPaV

Thiago José Miranda almeida 57175916 /1 18.12.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dTi/cdS
Ursula alves Nascimento 57195462 /1 01.04.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 cGP-dto/renainf

Valdecir raimundo corrêa lopes 57188809 /1 03.09.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/cl/gamm
Valnice Maciel de almeida 57188884/1 04.09.2020/2021 07.01 a 05.02.2022 daf/cdiNf/GPa

Valter rodrigues de aragão Júnior 54190835 /2 27.12.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 cGP-dto/renainf
Vanda Maria Peixoto ferreira de carvalho 3155927 /1 15.02.2020/2021 06.01 a 04.02.2022 dTo/cofT/GPrVc
Vander Jocelir ferreira dos Santos 57176418/2 01.11.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 daf/ciM

Verena da Silva araújo 5945660 /2 14.02.2020/2021 03.01 a 01.02.2022 dTi
Waldemarina Pinheiro Pachêco 3264742 /1 01.08.2020/2021 24.01 a 22.02.2022 dHcrV/cHc

Waldemir Silva 57196025 /1 17.04.2020/2021 17.01 a 15.02.2022 cNcir

Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3879/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor clEBEr carloS cardoSo MaToS, Técnico em 
Gestão Pública, matrícula 304387/1, lotado na Gerência de registro e Mo-
vimentação de Pessoas, dez (10) dias de fÉriaS, no período de 01.01 a 
10.01.2022, referentes ao exercício 01.01.2021/31.12.2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 01/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3878/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do requerimento, datado de 
04/10/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor carloS GUilHErME ValENTE, Técnico, matrícula 
305570/2, lotado na coordenadoria de Educação de Trânsito, quinze (15) 
dias de fÉriaS, no período de 03.01 a 17.01.2022, referentes ao exercício 
15.04.2020/2021.

os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 03/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3877/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 95/2021-GE-
ViS, datado de 21/07/2021, no Processo 2021/802182,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor daNiEl boTElHo JaiME, Vistoriador, matrícula 
57205702/2, lotado na Gerência de Vistoria e inspeção de Veículos, quinze 
(15) dias de fÉriaS, no período de 10.01 a 24.01.2022, referentes ao 
exercício 03.11.2018/2019.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 10/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3876/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 33/2021-cG-
dETraN, datado de 30/04/2021, protocolado sob o nº 2021/457012,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor MarcElo TaVarES SidriM, coordenador, matrí-
cula 6403748/1, lotado na coordenadoria, doze (12) dias de fÉriaS, no 
período de 03.01 a 14/01/2022, referentes ao exercício 14.06.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 03/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3875/2021-daF/cGP, de 29/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do e-mail, datado de 25/05/2021,
r E S o l V E:
coNcEdEr à servidora aNa caroliNa NEVES dE caSTro VilHENa, ana-
lista de Sistema, matrícula 80845035/2, lotada na coordenadoria de de-
senvolvimento de Sistemas, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 
03.01 a 17.01.2022, referentes ao exercício 02.04.2019/2020.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 03/01/2022.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3747/2021-daF/cGP, de 26/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do 
Estado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram dele-
gadas, e,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando nº 48/2021-GP/
dETraN, datado de 23/06/2021, protocolado sob o nº 2021/674938,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JoSÉ raiMUNdo BorGES coSTa, auxiliar ope-
racional de Trânsito, matrícula 57196677/1, lotado na Gerência de Patri-
mônio, quinze (15) dias de fÉriaS, no período de 16.12 a 30.12.2021, 
referentes ao exercício 19.05.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor a partir de 16/12/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.
Portaria Nº 3746/2021-daF/cGP, de 26/10/2021
a coordenadora de Gestão de Pessoas do departamento de Trânsito do Es-
tado do Pará – detran/pa, usando das atribuições que lhe foram delegadas,
coNSidEraNdo a solicitação constante do Memorando s/nº, datado de 
06/10/2021, protocolado sob o nº 2021/1121733,
r E S o l V E:
coNcEdEr ao servidor JorGE MarQUES dE alBUQUErQUE MaraNHÃo, 
auxiliar de Trânsito, matrícula 5783437/6, lotado na Gerência de atendi-
mento e registro de Veículos, 15 (quinze) dias de férias, no período de 
20/12 a 03/01/2022, referentes ao exercício de 18.02.2020/2021.
os efeitos desta Portaria entrarão em vigor em 20/12/2021.
Publique-se, registre-se e cumpra-se.
Nazaré de fátima Matos oliveira
coordenadora de Gestão de Pessoas.

Protocolo: 723342

.

.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em confor-
midade com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remes-
sa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
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suspensão do direito de dirigir.
Vossa Senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o 
direito de utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa 
deverá ser endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades do 
dETraN-Pa, sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, 
Belém — Pará. No interior do Estado, a entrega da defesa poderá ser feita 
na agência do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar sua 
defesa por remessa postal endereçada à coordenadoria de controle de 
Penalidades. Não ocorrendo apresentação de defesa no prazo acima esti-
pulado, será dado prosseguimento na instrução e julgamento do processo, 
a vossa revelia.

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo
aBEl dE JESUS SoarES 2204721096 2021/1063657

aBElardo fErrEira da coSTa 3821215208 2021/1079816
aBdiaS coNcEicao da SilVa 7134592978 2021/1084474

aBdiaS MENdES riBEiro 3099158488 2021/1084539
aBia criSTiNa MoraES da SilVa 3758204609 2021/1060623

aBiEl alMEida da SilVa 139109154 2021/1079883
aBilio da crUZ fErrEira 4855516687 2021/1063795
aBilio doMiNGoS BaTiSTa 1042939400 2021/1079983
aBiMaEl caNcio da SilVa 4462043470 2021/1080048
aBiMaEl MENdES dE JESUS 4298238080 2021/1080116
aBiNadaY SilVa dE SoUSa 6533153421 2021/1080291

aBraao aNdrE QUadroS da SilVa 6531602795 2021/1055222
aBraao filHo da SilVa 4234274774 2021/1080657

aBraao GoNcalVES dE araUJo 2067756326 2021/1084521
aBraao SoUZa riBEiro 6840032759 2021/1080670

aBriMario dE SoUSa coElHo 3781523591 2021/1054899
aBSoloN MaTEUS dE SoUSa SaNToS 103245304 2021/1063022

acacio dE MENEZES 4766083235 2021/1054941
acacio do NaSciMENTo MoraiS 4253760386 2021/1054949

Belém, 29 de outubro de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 723161
editaL de NotiFicaÇÃo de iNstaUraÇÃo
de Processo de sUsPeNsÃo do direito de diriGir
o coordenador de controle de Penalidades do departamento de Trânsito 
do Estado do Pará, no uso das atribuições conferidas pela PorTaria Nº 
1905/2017/dG/cGP, publicada em 14 de junho de 2017, e em confor-
midade com os artigos 261 do código de Trânsito Brasileiro c/c o art. 23 
da resolução nº 723/2018 do conselho Nacional de Trânsito – coNTraN, 
após esgotadas as tentativas de ciência por meio de notificação via remes-
sa postal, NoTifica aoS coNdUTorES aBaiXo rElacioNadoS que foi 
instaurado processo administrativo visando a aplicação da penalidade de 
suspensão do direito de dirigir.
Vossa Senhoria poderá apresentar defesa escrita no prazo de 30 (trinta) 
dias, contados da data da publicação deste edital, ficando assegurado o 
direito de utilizar todos os meios de provas permitidos em lei. a defesa 
deverá ser endereçada à coordenadoria de controle de Penalidades do 
dETraN-Pa, sito à rua antônio Barreto, 165, Umarizal, cEP 66055-050, 
Belém — Pará. No interior do Estado, a entrega da defesa poderá ser feita 
na agência do dETraN mais próxima. V. Sa. Poderá também enviar sua 
defesa por remessa postal endereçada à coordenadoria de controle de 
Penalidades. Não ocorrendo apresentação de defesa no prazo acima esti-
pulado, será dado prosseguimento na instrução e julgamento do processo, 
a vossa revelia.

NoME do coNdUTor N° da cNH N° do ProcESSo

acEliNo MarTiNS BarBoSa da SilVa 6192210977 2021/1054981

carloS daYViSoN SilVa NaSciMENTo 5386445677 2021/782336

diEGo da SilVa GoNcalVES 6113687723 2021/820967

ESdraS araUJo TaVarES 863479080 2021/805288

fraNciSco roMUlo coSTa da coNcEicao 6193440971 2021/807912

Joao PolicarPo da SilVa filHo 1848073789 2021/805312

JoSE raiMUNdo oliVEira PrESTES 5713235279 2021/820885

lUciValdo MarQUES TorrES 4156949006 2021/782603

MarcElo aUGUSTo foNSEca fariaS 5699152502 2021/805333

MESSiaS MiraNda SaNToS 5620404417 2021/805340

orlaNdo aNToNio SarMaNHo fradE 3949706971 2021/782377

Belém, 29 de outubro de 2021.
aNdrÉ riVEliNo PaNaTo
coordENador dE coNTrolE dE PENalidadES
PorTaria Nº 2953/2020-dG/cGP
oaB/Pa nº 11.470

Protocolo: 723154

.

.

secretaria de estado
de adMiNistraÇÃo 
PeNiteNciÁria

.

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria N°. 2880/2021- dGP/seaP, 
Belém-Pa 29 de outubro de 2021.
dESiGNar a servidora daYaNa dE oliVEira SaNToS, Matrícula nº. 
5939013, para responder pela direção administrativa no cENTro dE rEE-
dUcaÇÃo fEMiNiNo dE MaraBá – crfM, no período de 03 de novembro 
de 2021 a 02 de dezembro de 2021, em substituição do titular NEUra 
Maria SilVa TriNdadE, Matrícula nº. 5914110 que estará em gozo de 
férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723138

.

.

errata
.

errata da Publicação do termo de dispensa de Licitação 
nº. 014/2021 – seaP no doE nº. 34.672 de 17/08/2021 sob o nº de 
Protocolo 693099.
onde se lê:
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: programa de trabalho 97.101 
03.122.11297.8338, natureza de despesa 339139, fonte 0101, Pi 
4120008338c.
Leia-se:
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: programa de trabalho 97.101 
03.122.11297.8338, natureza de despesa 339039, fonte 0101, Pi 
4120008338c.

Protocolo: 722926
errata da Portaria Nº 576/2021 – suprimento de Fundos, publi-
cada no dia 15/07/2021 no doE N° 34.640, Protocolo: 680346. onde se 
lê: Prazo de aplicação: 30(trinta) dias; Leia-se: Prazo de aplicação: 60 
(sessenta) dias.

Protocolo: 722930

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 042/2021 - UasG 925852, Processo nº 
2021/390426, cujo objeto é aquisição de material de pintura destinado à 
conservação predial das Unidades da Secretaria de Estado de administra-
ção Penitenciária do Pará, listado e quantificado abaixo, para o período de 
12(doze) meses,  da Secretaria de Estado de administração Penitenciária 
- SEaP. data de abertura: 16/11/2021 às 10h00min (Horário de Brasília), o 
Edital encontra-se acessível nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.
br e www.compraspara.pa.gov.br. responsável pelo certame: andreia al-
ves de araujo de lemos; local de abertura: www.comprasgovernamentais.
gov.br.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 723061

.

.

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

secretaria de estado de adMiNistraÇÃo PeNiteNciÁria
aViso de sUsPeNsÃo
reGiMe diFereNciado de coNtrataÇÃo Nº 002/2021
a Secretaria de Estado de administração Penitenciária comunica aos inte-
ressados a SUSPENSÃo do processo nº 2021/859394 que ocorreria no dia 
04/11/2021 às 10H:00min, cujo objeto da presente licitação é a rEforMa 
E ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO GAP, localizado na BR-316, km 53 – 
distrito de americano s/nº, no município de Santa izabel – Pa. a suspensão 
se dá em virtude da necessidade de ajustes no Projeto Básico. outrossim, 
informo que, oportunamente, será divulgada a nova data para realização 
do certame.
JarBaS VaScoNcEloS do carMo
ordenador de despesas

Protocolo: 723215

.

.

FÉrias
.

traNsFerÊNcia de FÉrias
Portaria Nº 2850/21-dGP.seaP, de 26/10/21
TraNSfErir por necessidade de serviço, de 01/03/2021 a 30/03/2021 
para 03/01/2022 a 01/02/2022, o período de gozo das férias do servidor 
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fEliPE VEiGa coUTo, matrícula nº 5952335, concedida através da Por-
Taria Nº 221/21-dGP/SEaP, de 05/02/2021, publicada no doE nº 34.486, 
de 09/02/2021.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723121
Portaria Nº 2879/21-dGP.seaP, de 29/10/21
coNcEdEr 30 (TriNTa) dias de fÉriaS, de acordo com o art. 74 da lei nº 
5.810/94, ao servidor ariSToTElES do NaSciMENTo laUNE, no período 
de 01/12/2021 a 30/12/2021, referente ao exercício de 2020.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723123

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria de FUNÇÃo GratiFicada
Portaria N°2870/2021-dGP/seaP/Pa
Belém-Pa, 28 de outubro de 2021.
dESiGNar ao servidor adalMir alBUQUErQUE dE SoUZa, matrícula 
funcional n° 6403268, para exercer a Função Gratificada de Supervisor 
de Equipe Penitenciários - GSEP, com lotação no centro de recuperação 
regional de itaituba - crri, no período de 03/11/2021 a 02/12/2021, em 
substituição ao titular cicEro NETo ViEira dE SoUZa, matrícula funcio-
nal n° 5827590, que estará em gozo de férias regulamentares.
lUiZ fErNaNdo PaES dE QUEiroZ
diretor de Gestão de Pessoas

Protocolo: 723145

.

.

secretaria de estado
de cULtUra

.

.

.

LiceNÇa PrÊMio
.

Portaria 563/21 de 22.10.2021
Servidor: alUiSio foNSEca dE caSTro
cargo: Técnico em Gestão Pública
Matrícula: 715913-1
Período de Gozo: 06.12.2021 a 04.01.2022, 30 (trinta) dias restantes
Triênio: 15.01.1996 a 14.01.1999

Protocolo: 723281

.

.

LiceNÇa MaterNidade
.

Portaria Nº 566 de 25.10.2021
Servidor: roBErTa fErrEira da coSTa PiNHo
cargo: assistente administrativo
Matrícula: 54191826/2
Período da licença maternidade: 16.10.2021 a 13.04.2022 - 180 (cento e 
oitenta) dias, sem prejuízo de sua remuneração.

Protocolo: 723266

.

.

errata
.

errata da portaria coletiva de férias nº 580 de 27.10.2021, publi-
cada no doE 29.10.2021, sob o protocolo nº 722595. Servidor: alberto 
Henrique andrade Tavares, matrícula nº80846101/1. onde se lê: Período 
de Gozo: 15.12.2021 a 03.01.2022. Leia-se: Período de Gozo: 17.12.2021 
a 15.01.2022.

Protocolo: 723285

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 581/21, de 27.10.2021
fundamento legal: art. 145, da lei nº 5.810, de 24.01.1994
Servidor: iego alexssander rocha alexandre
cargo: Supervisor Museológico
Matrícula: 5945722/2
Quantidade de diárias: 1/2 (meia)
origem: Belém/Pa
destino: cachoeira do arari/Pa
Período: 06/11/2021
Objetivo: a fim de acompanhar a Secretária de Estado de Cultura do Pará, 
no V festival cavalo Marajoara e da reunião com a diretoria do Museu do 
Marajó, no referido município.
ordenador:UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa/Secretária da Secre-
taria de Estado de cultura.

Protocolo: 723048

.

.

oUtras MatÉrias
.

LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº 565 de 25.10.2021
Servidor: EdErSoN JoSÉ TEiXEira PiNHo
cargo: Técnico em gestão cultural - licenciado em História
Matrícula: 57188455/2
Período da licença paternidade: 16.10.2021 a 25.10.2021 – 10 (dez) dias, 
sem prejuízo de sua remuneração.

Protocolo: 723264
terMo siMPLiFicado de FoMeNto cULtUraL
terMo siMPLiFicado de FoMeNto cULtUraL Nº 001/2021
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS: 2021/1194071-SEcUlT
oBJETo constitui objeto do presente TErMo SiMPlificado dE foMENTo 
CULTURAL a concessão de prêmio financeiro que o Estado do Pará concede 
ao (à) proponente para execução do Projeto “cine recreio em foco: Mostra 
de Curta – Metragem direcionado ao diálogo e a reflexão de enfoque artísti-
co e social” devidamente aprovado no EdiTal PrEaMar da PaZ.
Valor: r$ 20.000,00 (vinte mil reais)
aSSiNaTUra: 26/10/2021
ViGÊNcia: 26/10/2021 a 18/02/2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: o presente TErMo SiMPlificado dE fo-
MENTo cUlTUral se fundamenta nas disposições do EdiTal PrEaMar 
DA PAZ E SEUS ANEXOS, publicado no Diário Oficial do Estado datado de 
12/08/2021, com a finalidade de premiar projetos voltados para a cultura, 
nos termos dos artigos 23, V e 215 da constituição federal de 1988 e da 
lei n° 8.666/1993.
Projeto atividade: Projeto atividade: 8928 fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339031 – PrEMiaÇÃo PTrES: 
158428 Pi: 105TPT8928c aÇÃo: 269560 fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.392.1503-8928.
GESTor rESPoNSáVEl: dESiGNadoS Na PorTaria Nº 544, dE 19 dE 
oUTUBro dE 2021.
ProPoNENTE: ElToN coSTa doS SaNToS - cPf nº 934.399.382-04
ENdErEÇo: Passagem Napoleão laureano nº 111 c01 Vila união, cEP: 
66073-640, Guamá, Belém, Pa
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
ElToN coSTa doS SaNToS
ProPoNENTE

Protocolo: 723150
terMo siMPLiFicado de FoMeNto cULtUraL
terMo siMPLiFicado de FoMeNto cULtUraL Nº 002/2021
ProcESSoS adMiNiSTraTiVoS: º 2021/1195621-SEcUlT
oBJETo: constitui objeto do presente TErMo SiMPlificado dE foMENTo 
CULTURAL a concessão de prêmio financeiro que o Estado do Pará concede 
à proponente para execução do Projeto iGaraPÉ da PaZ: Navegando nas 
memórias da cultura que faz devidamente aprovado no EdiTal PrEaMar 
da PaZ.
Valor: r$ 100.000,00 (cem mil reais)
aSSiNaTUra: 27/10/2021
ViGÊNcia: 27/10/2021 a 18/02/2022
fUNdaMENTaÇÃo lEGal: o presente TErMo SiMPlificado dE fo-
MENTo cUlTUral se fundamenta nas disposições do EdiTal PrEaMar 
DA PAZ E SEUS ANEXOS, publicado no Diário Oficial do Estado datado de 
12/08/2021, com a finalidade de premiar projetos voltados para a cultura, 
nos termos dos artigos 23, V e 215 da constituição federal de 1988 e da 
lei n° 8.666/1993.
Projeto atividade: Projeto atividade: 8928 fonte de recurso: 0101000000 
(recursos ordinários) Natureza da despesa: 339031 – PrEMiaÇÃo PTrES: 
158428 Pi: 105TPJ8928c aÇÃo: 269560 fUNcioNal ProGraMáTica: 
13.392.1503-8928.
GESTor rESPoNSáVEl: dESiGNadoS Na PorTaria Nº 544, dE 19 dE 
oUTUBro dE 2021.
ProPoNENTE: iNSTiTUTo dE difUSÃo cUlTUral diScÍPUlo dE daVi – 
idcdd - cNPJ: 11.533.647/0001-03
ENdErEÇo: rua dos Mundurucus na Passagem Nazareno, n.º 03, Jurunas, 
Belém-Pa, cEP: 66.030-820
UrSUla Vidal SaNTiaGo dE MENdoNÇa
SEcrETaria dE ESTado dE cUlTUra
lEila TriNdadE da coNcEiÇÃo
iNSTiTUTo dE difUSÃo cUlTUral diScÍPUlo dE daVi – idcdd

Protocolo: 723169

.

.

FUNDAÇÃO CULTURAL DO PARÁ

.

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 1.080 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
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nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
841497
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rodaNdo 
a cUlTUra XVii” referente à iN 492/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor 
aNGElo SÉrGio fraNco dE oliVEira, matrícula nº 57198595/2 car-
go: TEc. GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic, e como fis-
cal Substituto o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº 
5888124/1 cargo: TEc. GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 723167
Portaria Nº 1.078 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
841611
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rodaNdo 
a cUlTUra XiX” referente à iN 491/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora 
Maria dE fáTiMa liMa BarroSo, matrícula nº 32026/1 cargo: agente 
administrativo, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto o 
servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº 5888124/1 cargo: 
TEc. GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 723163
Portaria Nº 1.077 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
841423
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rodaNdo 
a cUlTUra Xiii” referente à iN 489/2021 - fcP, fiscal Titular, o servi-
dor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº 5888124/1 cargo: TEc. 
GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto 
o servidor rUTH cElESTE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrícula 
nº 54182472/3 cargo: aSSiST. cUlTUra, Setor/local de Trabalho: TEa-
Tro WaldEMar HENriQUE
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 723159
Portaria Nº 1.081 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/841634
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rodaNdo a 
cUlTUra XX” referente à iN 493/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor Mar-
cElo doS SaNToS carMo, matrícula nº 5888124/1 cargo: TEc. GES-
TÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic, e como fiscal Substituto a 
servidora rUTH cElESTE iGlESiaS coMESaNHa fErNaNdES, matrícula 
nº 54182472/3 cargo: aSSiST. cUlTUral, Setor/local de Trabalho: TWH
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 723218
Portaria Nº 1.083 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
841390
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “rodaNdo a 
cUlTUra Xii” referente à iN 494/2021 - fcP, fiscal Titular, o servidor JoSÉ 
aUGUSTo rodriGUES da SilVa, matrícula nº 57205072/2 cargo: aUXi-
liar oPEracioNal, Setor/local de Trabalho: cao, e como fiscal Substi-

tuto o servidor MarcElo doS SaNToS carMo, matrícula nº 5888124/1 
cargo: TEc. GESTÃo cUlTUral, Setor/local de Trabalho: dic
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 723344
Portaria Nº 1.084 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscalização 
de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 2021/ 
1179270
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “Pará fEST 
cUlTUral” referente à iN 495/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora San-
dra Maria Nascimento de andrade, matrícula nº 5935624/2 cargo: asses-
sora, Setor/local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto o servidor 
Pedro Henrique cardoso Braz, matrícula nº 5899706 cargo: coordENa-
dor, Setor/local de Trabalho: cMP
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 723350

.

.

desiGNar serVidor
.

Portaria  Nº1068  - cGP/FcP de 28 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, usando das atri-
buições que lhe são conferidas e coNSidEraNdo: E-mail datado em 
28/10/2021 GaPrES.
rESolVE:
dESiGNar, a servidora JaQUEliNE criSTiNa SoUZa da SilVa, Matrícula 
54185773/ 3, cargo TEcNico EM GESTao cUlTUral, para substituir a 
titular SaNdra Maria NaSciMENTo dE aNdradE, Matricula 5935624/ 2, 
cargo aSSESSor, que estará substituindo a cHEfE dE GaBiNETE que es-
tará de férias no período de 04/10/2021 a 02/11/2021, conforme PorTa-
ria N.º751 de  31/08/2021, publicada no doE n.º34.687 de 01/09/2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 723222

.

.

aViso de LicitaÇÃo
.

aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico nº 016/2021 – FcP
a fundação cultural do Estado do Pará – fcP, por meio de seu Pregoeiro 
comunica que realizará o certame licitatório na modalidade Pregão, na for-
ma Eletrônico, do tipo menor preço por item, modo de disputa “aberto”, 
conforme abaixo:
oBJETo: contratação de empresa especializada no fornecimento de ali-
mentos de uso comum e água mineral natural, de acordo com as condições 
e especificações técnicas constantes no Anexo I, Termo de Referência
Encaminhamento das Propostas comerciais: a partir da data de divulgação 
do Edital até a hora e data de abertura do certame
UaSG: 925489
daTa dE aBErTUra: 17 de novembro de 2021
HORA DE ABERTURA: 10h00min (horário oficial de Brasília/DF)
local da Sessão: www.comprasgovernamentais.gov.br
Entrega do Edital:  www.comprasgovernamentais.gov.br
informações: no Núcleo de licitações, contratos e convênios – Nlcc/fcP, 
pelo e-mail: nlcc@fcp.pa.gov.br
dotação orçamentária: Programa de Trabalho: 13.122.1297.8338.0000; 
Plano interno: 412.000.8338c; Elemento de despesa: 339030; fon-
te:0101
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 722900

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 493/2021
PaE: 2021/841634
objeto: ProJETo “rodaNdo a cUlTUra XX”, no qual os artistas: adria-
Na oliVEr, SaMY loUriNHo, GEMillY, carol alVES, afoNSo caPPE-
lo, BaNda THE Moro, THiaGo roBSoN, TroPa do forrÓ, daNiEl do 
acordEoN, GrUPo dE ESPETacUloS o PEQUENo PriNciPE, GrUPo 
frUToS do Pará, GrUPo UiraPUrU, GrUPo BalÉ folclÓrico da aMa-
ZÔNia E GrUPo TriBo KaWaHiVa se apresentarão formato digital – liVE 
e gravações de vídeos em 04/11/2021, de 09hs às 22hs, no Município de 
ananindeua/Pa
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 659/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00310; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
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ação: 231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: ParáSHoWS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrita no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$140.000,00
data: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 493/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 493/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 723219
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 490/2021
PaE: 2021/1179231
objeto: ProJETo “cENa SoNora”, no qual os artistas: dJ PaUliNHo, dJ 
ElToN, dJ dalToN, dJ diNHo, MESTrE cUrica se apresentarão formato 
digital – liVE e gravações de vídeos em 01/11/2021, no Município de Be-
lém/Pa das 08h às 19h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 655/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00310; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231274
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: fSr ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ: 
25.180.110/0001-03
Valor Total: r$40.000,00
data: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 490/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 490/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 723220
Portaria Nº 1.079 de 29 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado Pará, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, 
nos termos da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, pelo decreto Esta-
dual, publicados no doE nº 32.798 de 01 de janeiro de 2015 e no doE n° 
33.111 de 19 de abril de 2016, e ainda decreto Governamental publicado 
no doE nº 34.488, de 10 de fevereiro de 2021.
CONSIDERANDO a Lei 8.666/93, sobre o acompanhamento e fiscaliza-
ção de contratos, convênios e parcerias, e ainda de acordo com o PaE 
2021/1179231
rESolVE dESiGNar, para as funções de fiscais do ProJETo “cENa SoNo-
ra” referente à iN 490/2021 - fcP, fiscal Titular, a servidora Sandra Maria 
Nascimento andrade, matrícula nº 5935624/2 cargo: assessora, Setor/
local de Trabalho: GaPrES, e como fiscal Substituto a servidora Marcela 
corrêa franco, matrícula nº 5934241/1 cargo: assessora Especial 1, Se-
tor/local de Trabalho: daf
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará – fcP

Protocolo: 723221
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 491/2021
PaE: 2021/ 841611
objeto: ProJETo “rodaNdo cUlTUra XiX”,, no qual os artistas: aNdrEa 
MilEo, BaNda caMaroTE ViP, BaNda PEGada do aXE, NElYS, BaNda 
ZoNa rUral, BaNda PlaY 7, coMPaNHia folclÓrica ENcaNToS do 
cUriÓ, GrUPodE MaNifESTaÇÕES folclÓricaS ParaNaNiN, coral 
coMBEl se apresentarão formato digital – liVE e gravações de vídeos em 
07/11/2021, no Município de ananindeua/Pa das 09h às 22h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 661/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf215232; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: TalENToS da aMaZÔNia, inscrita no cNPJ 18.403.016/0001-
00
Valor Total: r$100.000,00
data: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 491/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 491/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 723160

eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 489/2021
PaE: 2021/ 841423
objeto: ProJETo “rodaNdo cUlTUra Xiii”,, no qual os artistas: BiNo, 
cÉZar fariaS, dENNEr ciGaNo, EUdES fraGa, HENricK rafaEl, iGor 
MENdES, iVaN NEVES, MarQUiNHo MElodia, SaNdro SaNdiM, car-
MEM PENicHE, Trio cHaMoTE E Trio lUZ dE TiETa se apresentarão 
formato digital – liVE e gravações de vídeos em 05/11/2021, no Município 
de ananindeua/Pa das 09h às 20h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 649/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf215226; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$100.000,00
data: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 489/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 489/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 723157
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 492/2021
PaE: 2021/ 841497
objeto: ProJETo “rodaNdo cUlTUra XVii”, no qual os artistas: laYNa 
BElliNi, adSoN ParaNHoS, iZiS QUarESMa, BaNda BEiJo MolHado, 
BaNda PaNKadÃo do forrÓ, BaNda MEGa PoP SHoW, BrUNo MES-
coUTo, BaNda aÇai PiMENTa, BaNda THE BrEGaS, rafaEl SaNcHES, 
BaNda Balada MiX, BaNda aÇaÍ, aNNY loPES se apresentarão formato 
digital – liVE e gravações de vídeos em 07/11/2021, no Município de ana-
nindeua/Pa das 09h às 21h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 658/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf215230; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: a l doS SaNToS ProdUÇÕES E EVENToS, inscrito no cNPJ 
35.432.286/0001-69
Valor Total: r$110.000,00
data: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 492/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 492/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 723166
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 495/2021
PaE: 2021/ 1179270
objeto: ProJETo “Pará fEST cUlTUral”, no qual os artistas: TaYSoN 
MUNiZ, SaBliNa BEZZY, ViTÓria loPES, BETo PENaforT, cHEfÕES da 
PiSadiNHa, BiG loira, WaldEcio, BaNda ZaZU se apresentarão forma-
to digital – liVE e gravações de vídeos em 04/11/2021, no Município de 
ananindeua/Pa das 10h às 17h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 661/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21EMEN00314; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 231271
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: 3a SErViÇoS, inscrita no cNPJ 33.561.737/0001-32
Valor Total: r$88.000,00
data: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 495/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 495/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 723331
eXtrato de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 494/2021
PaE: 2021/ 841390
objeto: ProJETo “rodaNdo cUlTUra Xii”, no qual os artistas: BaNda 
BlacKoUT, BaNda NicoBaTES, BaNda PirÔ, BiNo, cEZar fariaS, EU-
dES fraGa, HEricK rafaEl, iGor MENdES, iVaN NEVES, JoElSoN PaN-
ToJa, MarQUiNHo MElodia E BaNda, MUKa, SaNdro SaNdiM, car-
MEM PENicHE, MEll PiNHEiro se apresentarão formato digital – liVE e 
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gravações de vídeos em 04/11/2021, no Município de ananindeua/Pa das 
09h às 23h
fundamento legal: fundamenta-se no art. 25, inciso iii da lei federal nº 
8.666/93 e conforme o Parecer Jurídico nº 660/2021 – ProJUr/fcP
dotação orçamentária: Projeto atividade: 13.392.1503-8841; Plano inter-
no: 21dEf215225; fonte recurso: 0101; Elemento de despesa: 339039; 
ação: 264663
contratante: fUNdaÇÃo cUlTUral do ESTado do Pará - fcP, inscrita 
no cNPJ 14.662.886/0001-43, avenida Gentil Bittencourt, nº 650, bairro 
Nazaré, cEP 66.035-340, Belém/Pa
favorecido: fáBrica dE ProJEToS, inscrita no cNPJ 35.674.435/0001-04
Valor Total: r$120.000,00
data: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira
terMo de ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo 
Nº 494/2021
Nesta data, raTifico o Termo de inexigibilidade de licitação nº 494/2021, 
com fundamento no art. 26 da lei 8.666/93, com suas posteriores modi-
ficações.
Data de Ratificação: 29/10/2021
ordenador: Guilherme relvas d’ oliveira

Protocolo: 723318

.

.

diÁria
.

Portaria Nº 1069 - cGP/FcP de 28 de oUtUBro de 2021
o Presidente da fundação cultural do Estado do Pará, no uso de suas atri-
buições legaispelo decreto nº 4.437, de 20 de agosto de 1986, nos termos 
da lei nº 5.322, de 26 de junho de 1986, alterada pela lei nº 6.576, de 03 
de setembro de 2003, alterada pela lei Nº 8.096, de 1º janeiro de 2015, 
e pelo decreto do Governador do Estado do Pará, publicado no doE nº 
34.488 de 10 de fevereiro de 2021. considerando a lei n° 5.810, de 24 
de janeiro de 1994 e ainda o processo nº 2021/1175204-fcP, datado de 
18/10/2021.
rESolVE:
conceder de acordo com as bases legais vigentes, diárias aos servidores 
abaixo mencionados, a fim de Atender a solicitação de fiscalização do pro-
jeto Talentos Pará, bem como executar o projeto SEMEar pelo Pará, que 
tem o objetivo de realizar treinamento e divulgação do programa SEMEar 
pelo Estado.

NoME MaTrÍcUla carGo PErÍodo diária

6 ½
 07/11 a 13/11/21aGENTE adMiNiSTraTiVo5146968/ 2carMEM BEaTriZ 

fiScHEr cardoSo

aSSESSor ESPEcial i5007879/7WalTEr fiGUEirEdo dE SoUSa

dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
GUilHErME rElVaS d’oliVEira
Presidente da fundação cultural do Estado do Pará/fcP

Protocolo: 723074

.

.

FUNDAÇÃO CARLOS GOMES

.

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Órgão: fundação carlos Gomes
Modalidade de admissão: concurso c-180/2018 - fcG
ato: Termo de Posse nº. 01/2021
data de admissão: 22/10/2021
data do concurso: 23/11/2018
Validade do concurso: 25/11/2020
Servidor: acácio TaVarES cardoSo
cargo: Professor de Música/flauta doce
autorização: Processos: nº. 2020/358699 e 2021/1108931
ordenador: Maria da Glória Boulhosa caputo-Superintendente-fcG

Protocolo: 723039

.

.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 04/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e EdEr TaVarES dE SoUZa 32540422802 - ME, 
pessoa jurídica cNPJ/Mf  nº 26.663.725/0001-53.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo trompista EdEr Ta-
VarES dE SoUZa, no XXXiii festival internacional de Música do Pará 
- fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa. conforme processo 
nº. 2021/1120298(PaE).

da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 9.000,00 (nove mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa 29.10.2021.

Protocolo: 722901
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 04/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e TrEVo criaTiVo coNSUlToria E aSSESSoria 
lTda, pessoa jurídica de direito privado - cNPJ  nº 14.374.609/0001-35.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo músico Marco catto, no 
XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocorrerá na 
cidade de Belém-Pa. conforme processo nº. 2021/1114179(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 6.000,00 (seis mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa 29.10.2021.

Protocolo: 722888
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 03/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, clENicE orTiGara 02143620942, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no cNPJ sob o nº 21.092.833/0001-08.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pela artista clENicE orTiGa-
ra, no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocor-
rerá na cidade de Belém-Pa. conforme processo nº. 2021/1119693(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 6.000,00 (seis mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 722864
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 02/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa NoVa filarMoNia ProdUÇÕES 
MUSicaiS EirEli - EPP, pessoa jurídica, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
02.455.045/0001-86.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo maestro rober-
to Tibiriçá Passos, no XXXiii festival internacional de Música do Pará 
- fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1137052(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 15.000,00 (quinze mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 722856
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 13/2021
ParTES:  fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34,  e a pessoa física clariSSa SEVEro dE Bor-
Ba,  cPf nº 548.519.710-87.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pela percussionista cla-
rissa Severo de Borba no  XXXiii festival internacional de Música do 
Pará - fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1163561PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 7.000,00 (sete mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723023
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 14/2021
ParTES:  fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa caiXa dE MUSica ProdUÇÃo Para 
arTES lTda, cNPJ nº. 10.363.478/0001-30.
do oBJETo: Prestação de serviços artístico pela violinista carla Pa-
trícia rincon ramirez no XXXiii festival internacional de Música do 
Pará - fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo 
nº. 2021/1137104(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
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Valor ESTiMado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723031
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 12/2021
ParTES:  fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob 
o nº 14.700.157/0001-34,  e a empresa  rodriGo dE oliVEi-
ra 36089750808, pessoa jurídica,  inscrita sob o cNPJ / Mf nº 
30.058.346/0001-01.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo artista rodrigo de olivei-
ra no  XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocor-
rerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 2021/1137071(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 723015
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 06/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a empresa criSTiaN BUdU - ME, pessoa jurídi-
ca,  cNPJ/Mf nº 19.598.617/0001-89.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo pianista cristian Budu, 
no XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocorrerá 
na cidade de Belém-Pa. conforme processo nº. 2021/1120298(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 10.000,00 (dez mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém/Pa 29.10.2021.

Protocolo: 722925
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 07/2021
ParTES:  fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física aNdrEW GiordaNo, Passaporte 
nº 569502744.
do oBJETo: Prestação de serviços pianista e violinista andrew Giordano 
no  XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocorrerá 
na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 2021/1175078(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 6.000,00 (seis mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, atividade 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 722940
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 08/2021
ParTES:  fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física SErGEY KolESoV, Passaporte nº 
759163612.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pelo músico Sergey Kolesov 
no  XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocorrerá 
na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 2021/1136941(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 10.000,00 (dez mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 722950
terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 09/2021
ParTES:  fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34, e a pessoa física ElENa GriNEVicH,   Passaporte nº 
755426932.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos pela musicista Elena Grinevi-
ch no  XXXiii festival internacional de Música do Pará - fiMUPa, que ocor-
rerá na cidade de Belém-Pa, conforme processo nº. 2021/1136945(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339036, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 722956

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 10/2021
ParTES: a fUNdaÇÃo carloS GoMES, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº 
14.700.157/0001-34 e a empresa M a dE a caMPoS NETo EirElli, pes-
soa Jurídica,  cNPJ/Mf nº. 30.457.186/0001-73.
do oBJETo: Prestação de serviços artísticos do músico Miguel archanjo 
de almeida campos Neto, no XXXiii festival internacional de Música do 
Pará - fiMUPa, que ocorrerá na cidade de Belém-Pa. conforme processo 
nº. 2021/1136968(PaE).
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE 
liciTaÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. artigo 25 iii da 
Lei 8666/93 e justifica-se pela inviabilidade de competição.
Valor ESTiMado: r$ 5.000,00 (cinco mil reais)
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional programática: 47201 13 392 
1503, Elemento de despesa: 339039, fonte: 0101, ativ. 8841.
ordENador rESPoNSáVEl: Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Su-
perintendente da fcG
Belém 29.10.2021.

Protocolo: 722966

.

.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 02/2021, processo Nº 2021/1136968(PaE), 
para contratação da empresa NoVa filarMoNia ProdUÇÕES MUSicaiS 
EirEli - EPP, visando a participação do maestro roberto Tibiriçá Passos no 
XXXiii festival internacional de Música do Pará, que ocorrerá no período 
de 31 de outubro a 07 de Novembro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 15.000,00 (quinze mil reais).
Belém, Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 722860
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 03/2021, para contratação da empre-
sa clENicE orTiGara 02143620942, visando a participação da artista 
clENicE orTiGara no XXXiii festival internacional de Música do Pará, 
que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novembro de 2021 na 
cidade de Belém-Pa. Valor: r$ 6.000,00 (seis mil reais). Belém/Pa, 29 de 
outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 722878
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 04/2021, para contratação da empresa TrE-
Vo criaTiVo coNSUlToria E aSSESSoria lTda, visando a participação 
do músico Marco catto no XXXiii festival internacional de Música do Pará, 
que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novembro de 2021 na 
cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 6.000,00 (seis mil reais).  conforme processo nº 2021/1114179 
(PaE).
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 722891
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintende da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 05/2021, para contratação da empresa 
EdEr TaVarES dE SoUZa 32540422802 - ME, visando a participação do 
trompista Eder Tavares de Souza no XXXiii festival internacional de Músi-
ca do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novembro 
de 2021 na cidade de Belém/Pa.
Valor: r$ 9.000,00 (Nove mil reais). conforme processo nº 2021/1120298 
(PaE).
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 722909
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 09/2021, para contratação da pessoa física 
Sergey Kolesov, visando a participação do músico no XXXiii festival inter-
nacional de Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 
07 de Novembro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 10.000,00 (dez mil reais).  conforme processo nº 2021/1136941 
(PaE).
Belém/ Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 722955
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 09/2021, para contratação da pessoa física 
Elena Grinevich, visando a participação da musicista no XXXiii festival 
internacional de Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro 
a 07 de Novembro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais). conforme processo nº 2021/1136945 
(PaE).
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo, Superintendente da fcG.

Protocolo: 722958
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ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintende da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 07/2021, para contratação da pessoa física 
andrew Giordano, visando a participação do pianista e violonista no XXXiii 
festival internacional de Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de 
outubro a 07 de Novembro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 6.000,00 (Seis mil reais). conforme processo nº 2021/1127952 
(PaE).
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 722944
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintende da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 07/2021, para contratação da empresa 
criSTiaN BUdU - ME, visando a participação do pianista cristian Budu no 
XXXiii festival internacional de Música do Pará, que ocorrerá no período 
de 31 de outubro a 07 de Novembro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 10.000,00 (dez mil reais). conforme processo nº 2021/1127510 
(PaE).
Belém/Pa,  29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 722935
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintendente da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 13/2021, para contratação da artista claris-
sa Severo de Borba para participar do XXXiii festival internacional de Mú-
sica do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novembro 
de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 7.000,00 (Sete mil reais). conforme processo nº 
2021/1163561(PaE).
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 723026
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
A Superintende da Fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo de 
inexigibilidade de licitação nº 12/2021, para contratação da pessoa jurídi-
ca rodriGo dE oliVEira 36089750808, visando a participação do artista 
rodrigo de oliveira no XXXiii festival internacional de Música do Pará, 
que ocorrerá no período de 31 de outubro a 07 de Novembro de 2021 na 
cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais). conforme processo nº 
2021/1137071(PaE).
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo - Superintendente da fcG.

Protocolo: 723022
ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
a Superintendente da fundação Carlos Gomes resolve ratificar o Termo 
de inexigibilidade de licitação nº 13/2021, para contratação da empresa 
caiXa dE MUSica ProdUÇÃo Para arTES lTda visando a participação da 
violinista carla Patrícia rincon ramirez para participar do XXXiii festival 
internacional de Música do Pará, que ocorrerá no período de 31 de outubro 
a 07 de Novembro de 2021 na cidade de Belém-Pa.
Valor: r$ 5.000,00 (cinco mil reais). conforme processo Nº. 
2021/1137104(PaE).
Belém/Pa, 29 de outubro de 2021.
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo -  Superintendente da fcG.

Protocolo: 723038

.

.

oUtras MatÉrias
.

GoVerNo do estado do ParÁ
FUNdaÇÃo carLos GoMes
iNstitUto estadUaL carLos GoMes
editaL Nº 005/2021
Processo seLetiVo 2022 – BacHareLado eM MÚsica
a Superintendente da fundação carlos Gomes (fcG), mantenedora do 
instituto Estadual carlos Gomes (iEcG), no uso de suas atribuições, nos 
termos dos incisos do art. 13 do decreto nº 1.338 de 24 de maio de 1996, 
em consonância com os art. 79 e 80 do regimento interno do instituto 
Estadual carlos Gomes (iEcG) e a resolução nº 387 de 10 de setembro de 
2020 do conselho Estadual de Educação, torna público as normas e pro-
cedimentos do Processo Seletivo para ingresso no curso de Bacharelado 
em Música do iEcG.
1. das disPosiÇÕes PreLiMiNares
1.1. o Processo Seletivo 2022 para o curso de Bacharelado em Música 
- habilitações instrumento, canto, composição e arranjo, e regência de 
Bandas - será regido por este edital, seus anexos, eventuais aditamentos, 
instruções, edital complementar, retificações, comunicações e convocações 
dele decorrentes, obedecidas as legislações pertinentes, e será executado 
pela diretoria de Ensino e coordenação de Ensino Superior da fundação 
carlos Gomes/instituto Estadual carlos Gomes.
1.2. Nenhum(a) candidato(a) poderá alegar desconhecimento das normas 
e condições estabelecidas neste Edital para eximir-se de quaisquer res-
ponsabilidades.
1.3. Todas as etapas do Processo Seletivo serão realizadas no município 
de Belém do Pará.
1.4. Poderão inscrever-se no Processo Seletivo – Bacharelado em Música 
– os candidatos que concluíram ou que concluirão o Ensino Médio ou equi-
valente até o período de matrícula do Bacharelado em Música do instituto 
Estadual carlos Gomes – iEcG, para o ano letivo de 2022.

1.5. incumbe-se à Secretaria da coordenação de Ensino Superior em Mú-
sica do iEcG a responsabilidade de fornecer informações complementares 
a este Edital, relacionadas ao Processo Seletivo, por meio do e-mail prose-
liecg@fundacaocarlosgomes.com e do telefone (91) 3201-9468, além de 
providenciar e coordenar todas as ações inerentes a sua realização.
1.6. Todos os horários definidos neste Edital, em seus anexos e em comu-
nicados oficiais têm como referência o horário local de Belém-Pará.
2. do cUrso e das VaGas
2.1. o processo seletivo para ingresso no Bacharelado em Música oferta-
rá 40 (quarenta) vagas, distribuídas nas Habilitações instrumento, canto, 
composição e arranjo, e regência de Bandas, conforme anexo ii deste 
edital.
2.2. dentro do limite de vagas ofertadas, poderá haver remanejamento de 
vagas entre as habilitações, caso não sejam preenchidas as vagas de qual-
quer uma das habilitações, obedecendo o limite total de vagas ofertadas e 
o limite do número de alunos por professor.
2.3. A discricionariedade de remanejamento fica a cargo da Diretoria de 
Ensino e da coordenação do Ensino Superior.
3. da iseNÇÃo do PaGaMeNto da taXa de iNscriÇÃo
3.1. os pedidos de isenção de taxa de inscrição deverão ser realizados 
no período de 03 a 13 de novembro de 2021, por meio do formulário ele-
trônico rEQUEriMENTo dE iSENÇÃo dE TaXa dE iNScriÇÃo, disponível 
no site fcg.pa.gov.br, e anexar as cópias da documentação solicitada para 
comprovação da condição a qual se enquadre, de acordo com o item 3.2 
deste Edital.
3.2. Serão concedidas isenções de taxa de inscrição para candidatos que 
se enquadrem na condição de pessoa com deficiência (PCD) ou com Hipos-
suficiência Econômica, de acordo com os itens abaixo:
I - Pessoa com Deficiência (PcD), nos termos da Lei Estadual nº 6.988, de 
02 de julho de 2007, por meio da apresentação dos seguintes documentos:
1. a) cópia do documento de identidade;
2. b) cópia do cPf;
3. c) cópia da carteira da instituição na qual tenha o registro de 
sua condição (se possuir) ou cópia do laudo médico que atesta a deficiên-
cia, desde que conste no laudo o número no conselho regional de Medicina 
(crM) do médico que emitiu o laudo.
II - Pessoa com Hipossuficiência Econômica que esteja inscrito no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo federal – cadÚnico, de que trata 
o decreto federal nº 6.135, de 26 de junho de 2007, por meio da apresen-
tação dos seguintes documentos:
1. a) cópia do documento de identidade;
2. b) cópia do cPf
c) Comprovante de Cadastramento no CadÚnico, obtido no link https://
aplicacoes.mds.gov.br/sagi/consulta_cidadao/index.php.
3.3. os dados informados de que trata o item anterior serão submetidos 
ao Sistema de isenção de Taxa de concurso – SiSTac, do Ministério do 
Desenvolvimento Social, que fará a verificação da veracidade das infor-
mações.
3.4. Não será concedida isenção de pagamento de taxa de inscrição ao 
candidato que omitir informações e/ou prestar informações incorretas ou 
inverídicas, bem como fraudar ou falsificar documentos, ficando sujeito 
a responder por crime contra a fé pública, conforme legislação em vigor.
3.5. o resultado da solicitação de isenção será divulgado no site da fcG no 
dia 20 de novembro de 2021.
3.6. o candidato que não for contemplado com a isenção da taxa de ins-
crição deverá gerar o daE – documento de arrecadação Estadual (boleto) 
seguindo os passos constantes no item 4.11.1 e efetivar o pagamento da 
taxa de inscrição até o dia 30 de novembro de 2021, e realizar a inscrição 
de acordo com o item 4.2 deste Edital.
3.7. a fcG não se responsabilizará por solicitações de isenções não rece-
bidas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados, como falhas de comunicação, congestionamento de linhas ou de 
serviços, falta de energia elétrica e outros, ou devido ao não cumprimento, 
por parte dos candidatos, dos procedimentos estabelecidos para a solici-
tação de isenção.
3.8. É de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento da sua 
solicitação de isenção no site da fcG.
4. da soLicitaÇÃo de iNscriÇÃo
4.1. a Solicitação de inscrição implica na aceitação expressa do candidato 
de todas as normas e procedimentos publicados neste Edital, seus termos 
retificadores e/ou Aditivos e Notas Públicas, não cabendo ao mesmo entrar 
com recursos alegando desconhecimento dessas informações.
4.2. as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, por meio de 
formulário eletrônico do google forMUlário dE iNScriÇÃo disponível no 
site da fcG http://www.fcg.pa.gov.br, no período de 03 a 30 de novembro 
de 2021, sendo necessário o preenchimento correto de todos os dados 
solicitados e anexar o daE – documento de arrecadação Estadual (boleto) 
– consultar a sequência de procedimentos para emissão e pagamento do 
daE no item 4.11.1.
4.3. Para a solicitação de inscrição, o candidato deverá possuir um ende-
reço de e-mail Google válido e único, ou seja, que não tenha sido utilizado 
por outro candidato, sendo este meio eletrônico obrigatório para este ato.
4.4. o candidato deve preencher completamente o forMUlário dE iNS-
criÇÃo, fazendo indicação se é Pcd e quais necessidades especiais a se-
rem atendidas, caso houver, ou se é candidato de ampla concorrência.
4.5. o candidato poderá corrigir seus dados pessoais e de sua solicitação 
de inscrição diretamente na coordenação do curso de Bacharelado em Mú-
sica do iEcG, localizado na av. Gentil Bittencourt, 977 – cEP: 66.040-174 
– Belém/ Pa – (91) 3201-9480, no período determinado no cronograma 
deste Edital constante no anexo iii, mediante preenchimento de reque-
rimento.
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4.5.1. como medida de segurança, o iEcG arquivará o requerimento de 
solicitação de correção de dados feita pelo candidato, registrando a data, 
horário, os dados originais, os dados alterados.
4.6. o candidato só poderá realizar apenas uma solicitação de inscrição 
ao ProSEl/fcG/2022, para a qual será gerado um número único de ins-
crição, que será informado ao candidato no momento da confirmação de 
pagamento da inscrição. A divulgação da confirmação do pagamento da 
taxa de inscrição no Processo Seletivo 2021 ocorrerá no dia 07 de dezem-
bro de 2021.
4.7. É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimen-
to das informações solicitadas nos formulários de inscrição do ProSEl/
fcG/2022, assim como a impressão e a conferência das informações cons-
tantes em seu comprovante de Solicitação de inscrição.
4.8. a fcG não se responsabilizará por solicitações de inscrições não rece-
bidas por fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de 
dados, como falhas de comunicação, congestionamento de linhas ou de 
serviços, falta de energia elétrica e outros, ou devido ao não cumprimento, 
por parte dos candidatos, dos procedimentos estabelecidos para inscrição.
4.9. É vedada a inscrição condicional e/ou extemporânea.
4.10. o valor da taxa de inscrição é de r$ 80,00 (oitenta reais).
4.11. É de inteira responsabilidade do candidato a geração do daE – do-
cumento de arrecadação Estadual (boleto) para pagamento da taxa de 
inscrição e anexar, obrigatoriamente, o comprovante do pagamento no 
forMUlário dE iNScriÇÃo.
4.11.1. Para emissão do daE – documento de arrecadação Estadual (bo-
leto), o candidato deverá acessar o endereço eletrônico abaixo e adotar os 
seguintes procedimentos:
PaSSo 1: acessar o endereço eletrônico https://app.sefa.pa.gov.br/emis-
sao-dae-avulso/#/inicio
PaSSo 2: Selecionar o órgão: fcG – fundação carlos Gomes
PaSSo 3: Selecionar o grupo: outros
PaSSo 4: Marcar a taxa desejada: selecionar código 1727-2 – Taxa Proces-
so Seletivo do Bacharelado em Música (Vestibular);
PaSSo 5: Selecionar a opção: avançar
PASSO 6: Selecionar tipo de identificação: CP
PaSSo 7: digite o cPf do candidato > pesquisar
PaSSo 8: Preencher dados do contribuinte: nome, endereço, telefone, mu-
nicípio
PaSSo 9: Preencher dados do documento:
i.referência: colocar sempre o mês de competência;
ii.data de vencimento: colocar no máximo 3 dias úteis para pagamento;
iii.data de cálculo: será o dia que o documento foi gerado;
iV.Valor: r$ 80,00 (oitenta reais);
V.documento de origem: selecione a opção 1 ou o número do processo 
formalizado na instituição;
Vi.informações adicionais: é destinado ao preenchimento de informações 
que não puderam ser registradas nos campos anteriores a fim de comple-
mentar o daE aVUlSo: candidato a uma vaga no curso de Pós-Graduação 
iEcG Edital Nº 001/2021;
PASSO 10: Confirme as informações e faça a emissão do arquivo em PDF 
do daE avulso.
4.11.2. Para fins de confirmação e homologação de inscrição o candidato 
deverá anexar o comprovante de Pagamento da Taxa de inscrição (daE) 
no forMUlário dE iNScriÇÃo.
4.11.3. após a inserção dos dados do candidato e envio do forMUlário 
dE iNScriÇÃo, não será mais possível anexar documentos.
4.11.4. o candidato que não enviar o comprovante de pagamento da taxa 
de inscrição terá sua solicitação de inscrição iNdEfErida.
4.11.5. os bancos credenciados para pagamento do daE são: BaNPará, 
caiXa, loTÉricaS, BradESco, BaNco do BraSil, BaNco iTaÚ, BaNco 
da aMaZÔNia.
4.12. o período para pagamento da taxa de inscrição para os candidatos 
que não tiveram seu pedido de isenção deferido será até o dia 30 de no-
vembro de 2021.
4.13. É vedada a transferência do valor pago, a título de taxa de inscrição, 
para terceiros, para outra solicitação de inscrição ou para outro processo 
seletivo/concurso, bem como a devolução do valor pago.
4.14. a fcG não se responsabilizará por falhas de preenchimento no for-
mulário do daE, que podem ocasionar o não pagamento da taxa à fcG, 
assim como por problemas na digitalização das informações impressas no 
mesmo.
4.15. a fcG não se responsabilizará por registros de pagamentos não re-
cebidos ou recebidos incorretamente ocasionados por adulteração ou erro 
no padrão do código de barras e/ou da numeração da linha digitável arma-
zenado no sistema de inscrição.
4.16. Para reduzir a possibilidade de pagamento de daE fraudados por 
ação de vírus e afins, instalados nos equipamentos de usuários, o candida-
to deverá verificar, no ato do pagamento da taxa de inscrição, se os dados 
identificados pelo agente arrecadador das taxas do PROSEL/FCG/2022 cor-
respondem ao de seu daE.
5. da coNFirMaÇÃo da iNscriÇÃo
5.1. A inscrição somente será confirmada após a validação, pela FCG, dos 
dados da solicitação de inscrição de candidatos isentos e dos dados da so-
licitação de inscrição e do registro de pagamento da taxa de inscrição dos 
candidatos não isentos.
5.2. É de exclusiva responsabilidade do candidato consultar no site da fcG 
http://www.fcg.pa.gov.br/, no dia 13 de dezembro de 2021, se a sua ins-
crição foi confirmada. O candidato que não tiver sua inscrição confirmada 
deverá imediatamente comunicar o fato à fcG/iEcG, através de reque-
rimento protocolado na coordenação de Ensino Superior em Música, no 
endereço constante no subitem 4.5 deste Edital.

6. dos caNdidatos QUe NecessitareM de ateNdiMeN-
to esPeciaL Para a reaLiZaÇÃo das ProVas
6.1. O candidato com deficiência que necessitar de atendimento especial 
para a realização das provas deverá indicar, no ato da solicitação de inscri-
ção, quais os recursos especiais necessários, e anexar imagem do laudo 
Médico atestando o tipo da deficiência ou incapacidade de realização das 
provas nas condições regulares, no período de 03 a 30 de novembro 2021.
6.2. o candidato que necessitar de atendimento especial para a realiza-
ção das provas em decorrência de limitações físicas provocadas por en-
fermidades ou acidentes, deverá encaminhar para o e-mail proseliecg@
fundacaocarlosgomes.com solicitação de quais recursos especiais serão 
necessários, além de anexar imagem do laudo Médico que comprove a 
necessidade de atendimento especial, até o dia 03 de janeiro de 2022.
6.3. a candidata que tiver necessidade de amamentar durante a realização 
das provas deverá solicitar  atendimento especial para esse fim até o dia 
03 de janeiro de 2022, encaminhando para o e-mail proseliecg@fundaca-
ocarlosgomes.com a imagem da certidão de nascimento do amamentando 
em anexo, além de levar um(a) acompanhante maior de 18 anos que ficará 
em local reservado, devidamente identificado(a) e autorizado(a) pela FCG, 
o qual será responsável pela guarda da criança durante a prova, de acordo 
com a lei Estadual nº 7.613/2012.
6.3.1. a candidata que não levar acompanhante, conforme estabelecido no 
subitem anterior, não realizará as provas.
6.4. As Pessoas com deficiência, resguardadas as condições especiais 
previstas no decreto federal nº 9508/2018, participarão das provas em 
igualdade de condições com os demais candidatos, no que se refere ao 
conteúdo das provas, à avaliação, aos critérios de aprovação e à pontuação 
mínima exigida para todos os demais candidatos, ressalvado o seguinte:
i. candidatos que apresentarem laudo comprovando a necessidade de am-
pliação do tempo de duração das provas, que será de até 60 (sessenta) 
minutos;
II. Aos deficientes visuais (cegos) que será oferecida a possibilidade de 
realização de provas com a ajuda de ledores;
III. Aos deficientes visuais (amblíopes) que poderão realizar provas am-
pliadas, com tamanho de letra correspondente a corpo 24;
IV. Aos deficientes auditivos (surdos) que será oferecida a possibilidade 
de realização de provas com a ajuda de tradutor ou intérprete de liBraS.
6.5. a solicitação de condições especiais será atendida segundo os critérios 
de viabilidade e de razoabilidade, somente admitido o atendimento espe-
cial no local de prova.
6.6. os requerimentos, solicitando tratamento diferenciado, serão aprecia-
dos pelo grupo especial de trabalho, responsável pela realização do Pro-
cesso Seletivo.
6.7. o atendimento especial ao candidato se restringirá ao município de 
Belém/Pa.
7. da reaLiZaÇÃo das ProVas
7.1. o processo seletivo para ingresso no Bacharelado em Música constará 
de 2 (duas) provas de Conhecimentos Específicos em Música: Prova Es-
pecífica 1 (PE1), de caráter teórico e Prova Específica 2 (PE2), de caráter 
prático; e Prova de redação (Pr), todas de caráter eliminatório e classi-
ficatório.
7.2. daS ProVaS dE coNHEciMENToS ESPEcÍficoS EM MÚSica
7.2.1. As provas de Conhecimentos Específicos em Música, Prova Específi-
ca 1 (PE1) e Prova Específica 2 (PE2), são de caráter classificatório e elimi-
natório e serão realizadas conforme cronograma do anexo iii deste edital.
7.2.2. A Prova de Conhecimentos Específicos em Música valerá 80 (oitenta) 
pontos, sendo que a PE1 valerá 40 (quarenta) pontos e a PE2 valerá 40 
(quarenta) pontos.
7.2.3. A Prova Específica 1 (PE1), de caráter teórico, será realizada no dia 
13/01/2022 e compreenderá as disciplinas Teoria Musical, História da Mú-
sica, Percepção Musical e Estruturação, aplicada para todas as habilitações, 
composta por 20 (vinte) questões valendo 2 (dois) pontos cada uma.
7.2.4. A Prova Específica 2 (PE2), de caráter prático, será realizada no dia 
14/01/2022 e será estruturada da seguinte maneira:
a) Prova de Solfejo para todas as habilitações, valendo 10 (dez) pontos que 
constará de uma leitura cantada, à primeira vista, obedecendo ao metro e 
à melodia de um trecho musical.
b) Prova Prática:
b.1) aos candidatos que pleiteiam uma vaga nas habilitações instrumento 
ou Canto, serão avaliados os seguintes critérios: execução e fluência do 
repertório proposto; afinação; habilidade técnica no instrumento escolhido 
ou canto; estilo interpretativo; e fraseado, dinâmica e sonoridade.

ProVa ESPEcÍfica 2 (PE2) (40 
PoNToS)

iTENS dE aValiaÇÃo rEQUiSiToS dE cada iTEM PoNTUaÇÃo

EXEcUÇÃo E flUÊNcia do 
rEPErTÓrio ProPoSTo

Execução na íntegra do repertório proposto no anexo i observan-
do os aspectos rítmicos e melódicos na fluência da performance 

musical.
6 (SEiS PoNToS)

afiNaÇÃo
ajuste das alturas das notas musicais no instrumento ou em 

relação a outra nota do próprio instrumento. Quando o intervalo 
não estiver afinado, ouve-se um batimento.

6 (SEiS PoNToS)

HaBilidadE TÉcNica No 
iNSTrUMENTo oU caNTo

implica no conhecimento cinestésico-corporal das diferentes 
técnicas aplicadas a um instrumento musical ou canto, que 

possibilitam o alcance motor fino das intenções interpretativas 
estabelecidas sugeridas pelas obras a serem executadas.

6 (SEiS PoNToS)

ESTilo iNTErPrETaTiVo
Envolve as dimensões melodia, harmonia, acorde, ritmo, timbre, 
forma, e tessitura; o modo como são estruturadas historicamente 

em termos de período e região do compositor.
6 (SEiS PoNToS)

fraSEado, diNÂMica E 
SoNoridadE

Envolve o controle dinâmico, isto é, a intensidade de cada nota e 
a organização delas para a produção de um efeito interpretativo 

intencional.
6 (SEiS PoNToS)
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SolfEJo consiste em uma leitura cantada, à primeira vista, obedecendo ao 
metro e à melodia de um trecho musical. 10 (dEZ PoNToS)

ToTal dE PoNToS 40 (QUarENTa PoNToS)

b.2) aos candidatos que pleiteiam uma vaga na habilitação regência de 
Bandas, serão avaliados os seguintes critérios: materiais; expressão; for-
ma; e valor.
ProVa ESPEcÍfica 2 (PE2) (40 

PoNToS)
iTENS dE aValiaÇÃo rEQUiSiToS dE cada iTEM PoNTUaÇÃo

MaTEriaiS
consciência e controle de materiais sonoros: mostrados em timbres 

distintos, níveis de volume, duração ou afinação, administração 
técnica de instrumentos ou vozes.

5 (ciNco PoNToS)

EXPrESSÃo
consciência e controle de caráter expressivo: mostrados na atmos-
fera, gesto musical, no senso de movimento, implicado na forma 

das frases musicais.
7 (SETE PoNToS)

forMa
consciência e controle da forma musical’, mostrados nas relações 

entre formas expressivas, as maneiras pelas quais os gestos musi-
cais são repetidos, transformados, contrastados ou conectados

8 (oiTo PoNToS)

Valor
 

consciência do valor pessoal e cultural da música: mostrado na au-
tonomia, avaliação crítica independente e compromisso sustentado 

para especificar estilos musicais específicos
10 (dEZ PoNToS)

SolfEJo consiste em uma leitura cantada, à primeira vista, obedecendo ao 
metro e à melodia de um trecho musical. 10 (dEZ PoNToS)

ToTal dE PoNToS 40 (QUarENTa PoNToS)

b.3) aos candidatos que pleiteiam uma vaga na habilitação composição e 
arranjo, serão avaliados os seguintes critérios: melodia; harmonia; relação 
harmonia, melodia e textura; instrumentação; e forma.
ProVa ESPEcÍfica 2 (PE2) (40 

PoNToS)
iTENS dE aValiaÇÃo rEQUiSiToS dE cada iTEM PoNTUaÇÃo

MElodia

aspectos estruturais da melodia: clareza na utilização de motivos; 
conexão de motivos na construção de frases; conexão de frases 

e períodos na construção de temas; clareza nos contornos 
melódicos.

6 (SEiS PoNToS)

HarMoNia

aspectos relacionados a harmonia tonal, modal ou atonal: uso 
adequado das progressões harmônicas tonais ou utilização 

consciente dos encadeamentos modais e atonais; uso correto dos 
acordes do sistema tonal, quando a música for tonal.

6 (SEiS PoNToS)

rElaÇÃo HarMoNia, MElodia 
E TEXTUra

aspectos que relacionam a harmonia e a melodia: uso das texturas 
musicais na composição, relacionando de forma consciente e clara 

a melodia com a harmonia, por meio de uma ou mais texturas 
musicais (monofônica, homofônica, polifônica e/ou pontilística).

6 (SEiS PoNToS)

iNSTrUMENTaÇÃo

Uso adequado da escrita instrumental ou vocal: escrita dentro da 
tessitura; escrita na clave correta; uso correto das articulações; 

uso correto das dinâmicas; uso adequado da intensidade e equilí-
brio de planos na relação entre instrumentos.

6 (SEiS PoNToS)

forMa
Uso adequado das formas composicionais: clareza nas seções da 

composição; clareza nos períodos da composição; clareza nas 
frases da composição.

6 (SEiS PoNToS)

SolfEJo consiste em uma leitura cantada, à primeira vista, obedecendo ao 
metro e à melodia de um trecho musical. 10 (dEZ PoNToS)

ToTal dE PoNToS 40 (QUarENTa PoNToS)

7.2.5. Para a realização das Provas de Conhecimentos Específicos em Mú-
sica, o candidato deverá apresentar-se munido de seu instrumento, com 
exceção de pianistas, contrabaixistas (contrabaixo acústico) e percussio-
nistas.
7.2.6. a fcG não disponibilizará pianista correpetidor, exceto para a prova 
de regência.
7.2.7. a fcG não disponibilizará grupo para execução de peça.
7.2.8. As peças obrigatórias da Prova Específica 2 (PE2) serão disponibi-
lizadas aos candidatos na página do processo http://www.fcg.pa.gov.br
7.2.9. As Provas de Conhecimentos Específicos em Música serão realizadas 
nos dias 13 e 14 de janeiro de 2022. A Prova Específica 1 (PE1) será re-
alizada no horário de 9h às 13h e a Prova Específica 2 (PE2) será iniciada 
às 9h.
7.2.10. O acesso ao local das provas de Conhecimentos Específicos em 
Música ocorrerá das 8h às 8h50, impreterivelmente. a partir das 8h50 os 
locais de acesso serão fechados, não sendo admitido, em hipótese alguma, 
o ingresso de candidatos após este horário.
7.2.11. O conteúdo programático da Prova de Conhecimentos Específicos 
em Música encontra-se discriminado no anexo i do presente Edital.
7.3. da ProVa dE rEdaÇÃo (Pr)
7.3.1 A Prova de Redação (PR), de caráter eliminatório e classificatório, 
será realizada no dia 16/01/2022, no horário de 9h às 12h, na qual o can-
didato deverá desenvolver um texto dissertativo sobre um tema relaciona-
do à área de conhecimento, que valerá 20 (vinte) pontos.
7.3.2. o texto da redação deverá conter no máximo 30 (trinta) linhas.
7.3.3. a prova de redação (Pr) deverá ser manuscrita, com letra legível, 
obrigatoriamente com caneta esferográfica de material transparente, de 
tinta azul ou preta. Não poderá ser assinada, rubricada ou conter qualquer 
palavra ou marca/sinal que a identifique, em outro local que não seja o 
espaço destinado para tal, sob pena de ser anulada. caso o candidato pro-
duza sua redação utilizando letra de forma, deverá distinguir claramente as 
letras maiúsculas das minúsculas.
7.3.4. o acesso ao local das provas ocorrerão das 8h às 8h50, impreteri-
velmente. a partir das  8h50 os locais de acesso serão fechados, não sendo 
admitido, em hipótese alguma, o ingresso de candidatos após este horário.
7.3.5. Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e/ou par-
ticipação de terceiros na realização da prova de redação, salvo no caso 

de candidato portador de necessidades especiais, se isto impossibilitar a 
escrita da redação pelo próprio candidato. Neste caso, o candidato será 
acompanhado por um fiscal designado pela Coordenação do Processo Sele-
tivo, devidamente treinado, para o qual deverá ditar o texto, especificando 
oralmente a grafia das palavras e os sinais gráficos de pontuação.
7.3.6. a da prova de redação valerá 20 (vinte) pontos e serão avaliados 
os itens descritos abaixo:

itens de avaliação Pontuação
adequação ao tema 4 pontos

adequação aos textos de apoio 4 pontos
adequação ao tipo de texto 4 pontos

Utilização adequada da norma padrão 4 pontos
coesão e coerência 4 pontos

Total de pontos na Prova de redação 20 pontos

7.3.7. Será atribuída pontuação zero à prova de redação, ao candidato 
que:
a) identificar a folha destinada à sua produção textual e respostas;
b) desenvolver o texto em forma de versos;
c) desenvolver o texto em forma não articulada verbalmente (apenas com 
números, desenhos, palavras soltas);
d) fugir da temática indicada ou sugerida na prova;
e) escrever de forma ilegível ou a lápis.
7.3.8. Não será corrigida a redação do candidato que tiver faltado na prova 
P1 ou P2.
7.4. daS coNdiÇÕES GEraiS Para rEaliZaÇÃo daS ProVaS
7.4.1. Todas as provas – PE1, PE2 e redação (Pr) – serão realizadas nas 
dependências do instituto Estadual carlos Gomes, localizado na av. Gentil 
Bittencourt, nº 977, Nazaré – Belém (Pa), Tel: 3201-9468.
7.4.2. Para ingresso no local de realização das provas o candidato deverá 
apresentar seu documento de identificação original.
7.4.3. São considerados documentos oficiais de identificação: as carteiras 
e/ou cédulas de identidade expedidas pelas Secretarias de Segurança, for-
ças armadas, Ministério das relações Exteriores ou pelas Polícias Militares 
e a carteira Nacional de Habilitação, Passaporte, carteira de Trabalho e 
Previdência Social, além das carteiras expedidas por órgãos de classe e 
conselhos que, por força de lei federal, valem como identidade, desde que 
possuam fotografia.
7.4.4. Não serão aceitos como documento de identificação: CPF, título de 
eleitor, carteira de estudante, carteira funcional sem valor de identida-
de, assim como documentos ilegíveis, não identificáveis e/ou danificados, 
protocolo de documentos e cópia do documento de identidade, ainda que 
autenticada.
7.4.5. caso o candidato esteja impossibilitado de apresentar o documen-
to de identidade original nos dias de realização das provas por motivo 
de perda, roubo ou furto, deverá ser apresentado documento que ateste 
o registro da ocorrência em órgão policial, expedido há, no máximo, 90 
(noventa) dias, ocasião em  que será submetido à identificação especial, 
compreendendo coleta de dados, de assinaturas e de impressão digital.
7.4.6. Dada a especificidade, não serão realizadas provas fora do período 
e local estabelecidos neste edital e seus anexos.
7.4.7. Motivarão a eliminação do candidato do processo seletivo, sem pre-
juízo das sanções penais cabíveis, a burla ou a tentativa de burla a quais-
quer das normas definidas neste Edital ou a outras relativas ao processo 
seletivo, aos comunicados, às instruções ao candidato ou às instruções 
constantes da prova, bem como o tratamento indevido e descortês a qual-
quer pessoa envolvida na aplicação das provas.
7.4.8. Poderá ser excluído do processo seletivo o candidato que:
a) apresentar-se após o horário estabelecido, não se admitindo qualquer 
tolerância;
b) apresentar-se em local diferente daquele constante na convocação ofi-
cial;
c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo alegado;
d) não apresentar documento que bem o identifique;
e) ausentar-se da sala de prova sem autorização do fiscal;
f) ausentar-se do local de prova antes de decorrida uma hora do seu início;
i) lançar mão de meios ilícitos para a execução das provas;
j) for surpreendido em comunicação com outras pessoas ou utilizando-
se de livro, anotação, impresso não permitido ou máquina calculadora ou 
similar; estiver fazendo uso de qualquer espécie de relógio e qualquer 
tipo de aparelho eletrônico ou de comunicação (telefone celular, notebook, 
tablets, smartphones ou outros equipamentos similares), bem como pro-
tetores auriculares e fones de ouvido;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos, incorrendo em 
comportamento indevido.
7.4.9. o candidato, ao ingressar no local de realização das provas, deverá 
manter desligado qualquer aparelho eletrônico que esteja sob sua posse, 
ainda que os sinais de alarme estejam nos modos de vibração e silencioso.
7.4.10. É imperativo que os candidatos garantam que seus aparelhos ele-
trônicos estejam desligados que nenhum som seja emitido destes, inclusi-
ve de despertadores, caso estejam ativados. os aparelhos celulares serão 
acomodados em local a ser indicado pelos fiscais de sala, onde deverão 
permanecer até o término da prova.
7.4.11. o instituto Estadual carlos Gomes não se responsabilizará por 
perda ou extravio de documentos, objetos ou equipamentos eletrônicos 
ocorridos no local de realização da prova, nem por danos neles causados.
7.4.12. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto 
para a aplicação da prova em razão de afastamento do candidato da sala 
de prova.
7.4.13. Os resultados preliminares e definitivos das provas serão divulga-
dos conforme cronograma do anexo iii, no site da fundação carlos Go-
mes: www.fcg.pa.gov.br.
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8. dos critÉrios de eLiMiNaÇÃo
8.1. Estará automaticamente eliminado do processo de classificação no 
ProSEl/fcG/2020 o candidato que:
a) faltar em, pelo menos, uma das provas ou;
b) obtiver menos de 24 (vinte e quatro) pontos na Prova Específica 1 (PE1) 
ou;
c) obtiver menos de 24 (vinte e quatro) pontos na Prova Específica 2 (PE2) 
ou;
d) obtiver menos de 10 (dez) pontos na Prova de redação (Pr);
8.2. O candidato eliminado não possui classificação.
9. do cÁLcULo da PoNtUaÇÃo FiNaL
9.1. A pontuação final dos candidatos não eliminados no PROSEL/FCG/2022 
será composta pela somatória das pontuações obtidas pelo candidato nas 
provas: Prova Específica 1 (PE1), Prova Específica 2 (PE2) e Redação (PR), 
conforme a fórmula abaixo:
∑ = PE1 + PE2 + PR
9.2. A pontuação final do candidato será expressa até a segunda casa de-
cimal, arredondando-se o número da segunda casa decimal para cima, se 
o número da terceira casa decimal for igual ou superior a 5 (cinco) e para 
baixo, se for menor que 5 (cinco).
10. da cLassiFicaÇÃo Às VaGas
10.1. Os candidatos não eliminados serão classificados às vagas ofertadas 
pelo ProSEl/fcG/2022 em conformidade com a habilitação/instrumento 
de opção, em ordem decrescente da pontuação final e os seguintes crité-
rios de desempate:
1º - maior número de pontos na Prova Específica 2 (PE2);
2º - maior número de pontos na Prova Específica 1 (PE1);
3º - maior número de pontos na Prova de redação (Pr);
4º - maior idade, considerando dia, mês e ano do nascimento.
10.2. o preenchimento das vagas ofertadas no ProSEl/fcG/2022 será 
restrito à mesma habilitação/instrumento da prova realizada.
11. da diVULGaÇÃo dos resULtados
11.1. o candidato tomará conhecimento dos resultados por meio do site 
http://www.fcg.pa.gov.br
11.2. os resultados preliminares das provas PE1, PE2 e de redação (Pr) 
serão divulgados no dia 21/01/2022.
11.3. Os resultados definitivos das provas PE1, PE2 e de Redação serão 
divulgados no dia 27/01/2022.
12. dos recUrsos
12.1. É facultado a qualquer candidato interpor recurso contra as publica-
ções e resultados deste processo seletivo, protocolando o pleito na secre-
taria da coordenação de Ensino Superior em Música do iEcG, no endereço 
constante no subitem 3.5 deste Edital, nos prazos estabelecidos no crono-
grama do anexo iii.
12.2. o recurso interposto não terá efeito suspensivo.
12.3. compete à coordenação do Processo Seletivo julgar os recursos in-
terpostos pelos candidatos.
12.4. das decisões dos recursos de que trata o subitem 12.1 não caberão 
recursos adicionais.
12.5. o candidato deverá interpor recursos com argumentos consistentes, 
podendo anexar documentos a este.
12.6. O recurso interposto fora do prazo definido no subitem 12.1 ou que 
não contenha argumento do pedido a respeito do fato ou do ato contes-
tado, não será conhecido e receberá indeferimento liminar deste ato, não 
cabendo novo recurso.
12.7. Não serão aceitos recursos encaminhados via fax, telegrama ou ou-
tro meio não especificado no item 12.1 deste edital.
13. da MatrÍcULa
13.1. as matrículas dos candidatos aprovados serão realizadas no período 
de 31 de janeiro a 02 de fevereiro de 2022, de 10 às 18h, na coordenação 
de Ensino Superior no endereço constante no subitem 4.5.
13.2. considerando a lei nº 12.089, de 11 de novembro de 2009, o can-
didato do Processo Seletivo – Bacharelado em Música/2022, selecionado 
para as vagas no curso de Bacharelado em Música, não poderá ocupar 
duas vagas em instituições públicas.
13.3. Para realizar sua matrícula o candidato do Processo Seletivo – Ba-
charelado em Música/2022, selecionado para a vaga no curso de Bachare-
lado em Música, deverá comparecer ao instituto Estadual carlos Gomes/
coordenação do curso de Bacharelado em Música, munido de documentos 
originais (para confirmação) e cópias dos documentos necessários para 
esse ato, a fim de protocolar a entrega das cópias dos documentos com-
probatórios e obrigatórios, que são:
a) carteira de identidade;
b) cadastro de Pessoas físicas (cPf);
c) certidão de Nascimento ou casamento;
d) Certificado de Alistamento Militar (candidatos do sexo masculino);
e) 01 (uma) foto 3x4 recente (colorida);
f) Título de Eleitor acompanhado do comprovante de votação na última 
eleição ou Certificado de Quitação Eleitoral;
g) Histórico Escolar do Ensino Médio;
h) Certificado de Conclusão do Ensino Médio;
i) comprovante de residência emitido a no máximo um mês e que conte-
nha cEP.
13.4. o candidato que já for aluno de outra instituição pública só poderá 
fazer a matrícula em novo curso mediante a desistência do curso a que 
está vinculado, sob pena de perda da vaga ou cancelamento de matrícula.
13.5. ao candidato oriundo das escolas da rede Pública, admitir-se-á a 
apresentação de declaração de estar concluindo o Ensino Médio no ano 
letivo de 2021, a qual deverá ser substituída pela documentação definitiva 
conforme calendário a ser divulgado, estando a efetivação de sua matrícula 
condicionada à apresentação dos documentos obrigatórios relacionados no 
subitem 13.3.

13.6. o candidato convocado em qualquer das chamadas que não compa-
recer para efetivar a matrícula no prazo estabelecido ou não apresentar a 
documentação obrigatória, conforme especificado no subitem 13.3, perde-
rá o direito à vaga no instituto Estadual carlos Gomes.
13.7. a matrícula poderá ser feita por terceiros, exigindo-se, neste caso, 
procuração particular ou pública com poderes específicos para este fim, 
inclusive de próprio punho, com reconhecimento de firma, acompanhada 
de documento de identidade do procurador, bem como dos documentos do 
candidato, referidos no subitem 13.3.
13.8. o instituto Estadual carlos Gomes fará convocação de candidatos 
em chamadas subsequentes (repescagem) para o preenchimento de vagas 
não ocupadas, até o transcurso de 15% (quinze por cento) do calendário 
acadêmico.
13.8.1. a convocação de que trata o item 13.8, será feita exclusivamente 
na página da fcG em www.fcg.pa.gov.br.
13.9. a convocação de candidato em segunda chamada (repescagem) 
ocorrerá no caso em que o candidato selecionado para primeira chamada 
perca a vaga por não efetivar a matrícula, ou por assinar desistência de 
vaga ou por remanejamento de vagas, nos termos deste Edital, e ocorrerão 
da mesma forma estabelecida no subitem 13.3.
14. das disPosiÇÕes FiNais
14.1. o iEcG não oferecerá alojamento nem alimentação aos candidatos 
e não aplicará provas em datas e locais diferentes do estabelecido neste 
edital.
14.2. a Solicitação de inscrição do candidato implica a aceitação das con-
dições do concurso e das decisões que possam ser tomadas pela coorde-
nação do Processo, em casos omissos.
14.3. o iEcG poderá coletar, por meio de autoridade competente, durante 
a aplicação das provas, as impressões digitais de qualquer candidato para 
análise por especialista em identificação e/ou tomar outra atitude, a fim de 
garantir a lisura deste Processo Seletivo.
14.4. É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação 
de todos os atos, editais e comunicados, referentes ao ProSEl/fcG/2022 
que serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.fcg.pa.gov.
br.
14.5. Não serão repassadas por telefone ou e-mail informações a respeito 
de resultados, datas, locais e horário de realização de provas. o candidato 
deverá observar rigorosamente os editais e comunicados.
14.6. os itens deste Edital poderão sofrer eventuais alterações, visando ao 
melhor êxito do concurso. As modificações, se necessárias, serão divulga-
das em Termos Retificadores e/ou Aditivos a este Edital e publicadas no en-
dereço eletrônico: www.fcg.pa.gov.br, de acordo com a legislação vigente.
14.7. o candidato poderá, a qualquer momento, ser convocado para com-
provar as informações prestadas ao iEcG, estando sujeito a responder 
por crime contra a fé pública, em caso de não comprovação, conforme 
legislação em vigor.
14.8. Este edital poderá ser impugnado em até 02 (dois) dias úteis, conta-
das a partir da sua publicação.
14.9.  os casos omissos serão dirimidos pela comissão da fundação carlos 
Gomes/instituto Estadual carlos Gomes.
Belém, 01 de novembro de 2021
Maria da GlÓria BoUlHoSa caPUTo
Superintendente da fcG
aNeXo i
1. coNteÚdo ProGraMÁtico da ProVa esPecÍFica 1 
(Pe1):
1.1. TEoria MUSical: notação musical (claves de sol, de fá e de dó, 
notas musicais, figuras e valores); células rítmicas; compasso; síncope e 
contratempo; intervalos e suas inversões; tonalidades maiores e menores; 
tonalidades homônimas e relativas; escalas maiores e menores nas formas 
primitiva, harmônica e melódica; cromatismo; montagem de tríades, té-
trades e suas inversões; princípios básicos de teoria pós-tonal (reconheci-
mento de séries); e campo harmônico.
1.2. HiSTÓria da MÚSica: reconhecimento dos principais gêneros, for-
mas musicais e características dos períodos Barroco, clássico, romântico 
e Moderno; reconhecimento dos principais compositores e obras dos perí-
odos supracitados.
1.3. ESTrUTUraÇÃo MUSical: resolução de intervalos; cifragem (tradi-
cional, popular e funcional), encadeamento de acordes das funções (T-S-d) 
em seus estados fundamentais e suas inversões.
1.4. PErcEPÇÃo: reconhecimento auditivo de timbres instrumentais; in-
tervalos simples e compostos; escalas nos modos: maior e menor nas 
formas natural, harmônica e melódica; tríades, tétrades e suas inversões; 
cadências; progressões harmônicas; e ditado rítmico-melódico.
2. coNteÚdo ProGraMÁtico da ProVa esPecÍFica 2 
(Pe2):
2.1. SolfEJo (ProVa Para TodaS aS HaBiliTaÇÕES): leitura cantada, à 
primeira vista, obedecendo ao metro e a melodia de trecho musical; ento-
nação de intervalos, escalas, tríades e tétrades arpejadas; solfejo diatônico 
e cromático.
2.2. HaBiliTaÇÃo iNSTrUMENTo:
2.2.1. PIANO: um Estudo dentre: Cramer, Czerny Op. 740, Moszkowski Op. 
72, Moscheles ou outro de dificuldade equivalente ou superior; uma obra 
de J.S. Bach, a escolher entre as 15 sinfonias (invenções a 3 vozes) ou de 
outra obra de dificuldade equivalente ou superior deste mesmo autor; um 
movimento rápido e um lento de Sonata, dentre os autores: Haydn, Mo-
zart, Beethoven; uma peça de livre escolha; e uma leitura à primeira vista.
2.2.2. Viola: uma escala maior ou uma menor em três oitavas, com os 
respectivos arpejos, com no mínimo quatro notas ligadas; um Estudo, den-
tre: Kreutzer, campagnoli, Bruni ou equivalente; dois Movimentos (um len-
to e um rápido) de Sonata, dentre Marcello, Telemann, J. S. Bach (original 
para gamba e cravo) ou concerto, dentre: Telemann, J. ch. Bach, Häendel, 



 diário oficial Nº 34.755  71 Quarta-feira, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

Stamitz; e uma leitura à primeira vista.
2.2.3. VioliNo: uma escala maior ou uma menor em três oitavas com no 
mínimo quatro notas ligadas e os respectivos arpejos (carl flesch, Gala-
mian ou Grjgorjan); um Estudo, dentre: r. Kreutzer 42 Etudes ou J. dont 
op. 37; primeiro movimento sem cadencia de um dos seguintes concertos: 
Mozart K. 217, J. S. Bach em E maior e G. B. Viotti nº. 22; uma leitura à 
primeira vista; e uma peça de livre escolha.
2.2.4. VioloNcElo: uma escala maior e uma menor (melódica) em três 
oitavas com os respectivos arpejos, com no mínimo quatro notas ligadas; 
um Estudo, dentre: J. dotzauer vol. 2 (escolher entre os nº 43, 46, 47, 49 
e 53); J. l. duport (selecionar entre os Estudos nº 02, 04, 05, 06 ou 11); 
primeiro movimento de um concerto, dentre J. ch. Bach (edição revisada 
por Maurice Maréchal) e Georg Golttermann op. 65; um movimento rápido 
de uma das três primeiras Suítes para Violoncelo solo, de J.S.Bach; e uma 
leitura à primeira vista.
2.2.5. coNTraBaiXo acÚSTico: uma escala maior e sua relativa menor 
em três oitavas, ascendente e descendente, seguidas de seus respectivos 
arpejos; um estudo do método de annibale Mengoli (40 Studi d’orchestra, 
vol i); o primeiro movimento de um dos concertos a seguir: concerto em 
ré Maior, Kr. 172 de Karl ditters von dittersdorf, concerto em lá Maior 
de domenico dragonetti (Edouard Nanny) ou concerto nº 2 em Si menor 
(sem cadência) de Giovanni Bottesini; e uma leitura à primeira vista.
2.2.6. ViolÃo:  uma escala maior e uma menor em três oitavas (escolhi-
das entre Mi, fá, fá#, Sol, láb, lá ou Si), cujo material de referência é o 
caderno n.1 da Série didática de abel carlevaro; um Estudo ou Minueto de 
livre escolha de fernando Sor; um estudo de livre escolha de leo Brouwer; 
uma peça de livre escolha de Heitor Villa-lobos; uma peça de livre escolha 
de um compositor a partir do século XX; e uma leitura à primeira vista.
2.2.7. flaUTa TraNSVErSal: escalas maiores e menores à escolha da 
banca; Estudo EJ4 do Método Paul Taffanel; Estudo Op. 33, n° 06 de 
Köhler; Fantasia n° 6 para flauta solo de G. F. Telemann; Seresta para 
flauta solo de Villani-Côrtes; e uma leitura à primeira vista.
2.2.8. clariNETE: escalas maiores e menores à escolha da banca (harmô-
nicas e melódicas) a partir de duas oitavas e com seus respectivos arpejos; 
Humoresque de Souza lima; exposição do concerto em Si bemol maior de 
ignaz Pleyel; uma peça de livre escolha; e uma leitura à primeira vista.
2.2.9. SaXofoNE: Escalas maiores e menores à escolha da banca (harmô-
nicas e melódicas) a partir de duas oitavas e com seus respectivos arpejos; 
Estudo Nº 36 ou 40 W. fErliNG; improvisation et caprice de Eugène Boz-
za; uma peça de livre escolha; e uma leitura à primeira vista.
2.2.10. oBoÉ: Escalas maiores e menores à escolha da banca (harmônicas 
e melódicas) com duas oitavas e com seus respectivos arpejos; Exercício 
nº 6 do Método Prestini; primeiro movimento do concerto para oboé de J. 
Haydn; uma peça de livre escolha; e uma leitura à primeira vista.
2.2.11. faGoTE: Escalas maiores e menores (harmônicas e melódicas) a 
partir de duas oitavas e com seus respectivos arpejos; escolher um dentre 
os Estudos de Nº 1 a 5 de Milde, op. 24; primeiro e segundo movimentos 
do concerto em Mi menor de a. Vivaldi; uma peça de livre escolha; e uma 
leitura à primeira vista.
2.2.12. TroMPETE: Escalas maiores e menores à escolha da banca; um Es-
tudo escolhido dentre os métodos J. arban (14 estudos característicos) ou 
Theo charlier (36 estudos transcendentais); andante e allegro de ropartz 
ou Concert Etude de Goedick; e uma leitura à primeira vista.
2.2.13. TroMBoNE: Tenor: Estudo nº 4 de rochut; Estudo nº 22 de Bla-
zhevich; Morceau Symphonique de a. Guilmant; escalas e arpejos maiores 
e menores à escolha da banca; e uma leitura à primeira vista. Baixo: Es-
tudo nº 5 de rochut (Bordogni); concerto em fá Maior de Ernst Sachse; 
escalas e arpejos maiores e menores à escolha da banca; e uma leitura à 
primeira vista.
2.2.14. TroMPa: Estudo nº 35 de G. Kopprasch (em fá, Mi e Mib); Estudo 
nº 3 de H. Kling; romance op. 36 de Saint-Saens; escalas e arpejos maio-
res e menores à escolha da banca; e uma leitura à primeira vista.
2.2.15. PErcUSSÃo
2.2.15.1. TEcladoS: Xilofone: um solo de duas baquetas (rag doll rag 
de Harry Breuer); Marimba: Um solo de quatro baquetas dentre: Yellow 
after the Rain de Mitchell Peters, Frogs de Keiko Abe, ou Rhythm Song de 
Paul Smadbeck
2.2.15.2. caiXa-clara: demonstrar o conhecimento de quatro dos 40 
rudimentos internacionais de caixa-clara, executando aberto e fechado, 
que deverão ser executados de memória e selecionados pela banca ava-
liadora na hora da prova; um solo de caixa-clara dentre: advanced Snare 
drum Studies nº 4 de Mitchell Peters, Portraits in rhythm nº 1 de anthony 
cirone, ou Método completo para caixa-clara vol. 2, nº 90 de Ney rosauro.
2.2.15.3. TÍMPANOS: demonstrar a própria técnica de afinação aos tím-
panos em intervalos básicos (maiores, menores, aumentados e justos); 
demonstrar técnica de pedal tocando a escala de fá Maior aos tímpanos de 
tamanho 32“ao 23”; executar uma peça solo dentre: Estudo para Tímpa-
nos nº 4 de Jacques delécluse ou Estudo para Tímpanos nº 32 de richard 
Hochrainer.
2.2.15.4. EScalaS: ascendente e descendente: executar as escalas maio-
res e menores (harmônicas e melódicas) em duas oitavas, e todos os ar-
pejos maiores em uma oitava, utilizando duas baquetas em um dos ins-
trumentos de teclado (marimba, xilofone ou vibrafone). a tonalidade da 
escala será selecionada na hora da audição.
2.2.15.5. lEiTUra À PriMEira ViSTa: uma leitura à primeira vista nos 
seguintes instrumentos: marimba e caixa-clara.
2.3. HaBiliTaÇÃo EM coMPoSiÇÃo E arraNJo: apresentação de uma 
composição autoral (com partitura); apresentação de um arranjo escrito 
pelo candidato, também com partitura, para uma música de outro autor 
(de preferência de obras mais conhecidas). Uma das obras supracitadas 
deve ser executada ao vivo e a outra deve ser apresentada ao vivo ou em 
gravação; execução de uma peça de livre escolha em um instrumento de 

escolha do candidato (trazer partitura original); e uma entrevista.
2.4. HaBiliTaÇÃo EM caNTo lÍrico: Uma ária de ópera de W. a. Mozart; 
uma peça de autor brasileiro; uma peça de autor estrangeiro, uma peça de 
confronto – “Già il sole dal Gange”, de alessandro Scarlatti; e uma leitura 
à primeira vista. o candidato deverá cantar todas as obras de memória, 
observar o seu tipo de voz e escolher as peças de acordo com sua tessitura.
2.5. HaBiliTaÇÃo EM rEGÊNcia dE BaNdaS: reger uma das peças a se-
guir, a ser escolhida pela banca no momento da prova, e executada por um 
pianista: abertura da Ópera “a flauta Mágica” de W. a. Mozart, abertura 
da Ópera “il Guarany” de carlos Gomes ou o primeiro movimento da Sin-
fonia op. 21 de l. van Beethoven; executar o coral da cantata “Jesu Meine 
freunde” BWV 227 de J. S. Bach ao PiaNo; e executar uma peça de livre 
escolha em instrumento de domínio do candidato.
aNeXo ii
QUadro GeraL de VaGas 

HaBiliTaÇÃo VaGaS ofErTadaS 
Por HaBiliTaÇÃo ModalidadE VaGaS rESErVadaS 

Por ModalidadE TUrNo

Preferencialmente Noturno4Piano35instrumento
6Violino
2Viola

2Violoncelo
2contrabaixo

2Violão
2flauta Transversal

2oboé
2clarinete
1fagote

1Saxofone
1Trompete
2Trompa

4Trombone
2Percussão 
2---2canto

2---2composição e arranjo
1---1regência de Bandas

oBS: cUrSo SoB rEGiME SEMESTral, coM 
aUlaS EM TEMPo iNTEGral ao loNGo dE UMa 
SEMaNa. dEPENdENdo da HaBiliTaÇÃo E da 
ModalidadE, aS aUlaS PráTicaS PodEM SEr 

EM SiSTEMa ModUlar.40ToTal

aNeXo iii
croNoGraMa do ProseL/FcG/2021

aTiVidadE daTa / PErÍodo
Publicação do edital ProSEl/fcG 01/11/2021

Período para impugnação do Edital a partir da publicação deste 01 a 03/11/2021
Período de solicitação de inscrição 03 a 30/11/2021

Período de solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica e PcD 03 a 13/11/2021
Resultado provisório da solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica e PcD 16/11/2021

Recurso ao resultado provisório da solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência 
Econômica e Pcd 17 e 18/11/2021

Resultado definitivo da solicitação de isenção para Pessoas com Hipossuficiência Econômica e PcD 20/11/2021
Período de envio de documentos que comprovem a solicitação de atendimento especial para a 

realização das provas para Pcd 03 a 30/11/2021

fim do prazo para pagamento da taxa de inscrição de todos os candidatos 30/11/2021
Confirmação do pagamento da taxa de inscrição (Divulgação da listagem com a confirmação de 

pagamento) 07/12/21

Prazo para recurso contra a confirmação do pagamento da taxa de inscrição. 09/12/21
Divulgação da confirmação da inscrição, do resultado dos recursos contra o pagamento da taxa 
de inscrição e resultado preliminar da solicitação de atendimento especial para a realização das 

provas
13/12/2021

recurso ao resultado preliminar da solicitação de atendimento especial 14 e 15/12/2021
Resultado definitivo da solicitação de atendimento especial 17/12/2021

divulgação da lotação da Prova, PE1, PE2 e redação 20/12/2021
data limite para solicitação de atendimento especial para a realização das provas em decorrência 
de limitações físicas provocadas por enfermidades ou acidentes e para candidatas com necessi-

dade de amamentação.
03/01/2022

Prova PE1 13/01/2022
Prova PE2 14/01/2022

Prova de redação 16/01/2022
resultados Preliminares das Provas PE1, PE2 e redação 21/01/2022

recurso aos resultados Preliminares das Provas PE1 e PE2 e redação 24 e 25/01/2022
Resultados Definitivos das Provas PE1, PE2 e Redação após os recursos 27/01/2022

Divulgação do resultado final do processo 28/01/2022
Matrícula dos aprovados 31/01 a 02/02/2022

Protocolo: 722905

secretaria de estado
de coMUNicaÇÃo

.

terMo aditiVo ao coNtrato
1º terMo aditiVo ao coNtrato
coNtrato Nº 06/2021
contratante: Secretaria de Estado de comunicação
contratado: fax comunicação ltda, com sede na rua domingos Marrei-
ros, n.º 710, na cidade de Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ n.º 
34.841.635/0001-33.
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo o aditamento de valor 
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ao presente contrato nº 06/2021, para crédito adicional suplementar ao 
orçamento da Secretaria de Estado de comunicação para o exercício de 
2021, nos termos dos arts. 40,41,42 e 43 da lei federal nº4.320, de 17 
de março de 1964, aprovado através da lei complementar nº 9.340, de 28 
de outubro de 2021.
daTa da aSSiNaTUra: 29/10/2021
Exercício 2021
orÇaMENTo:
Programa de Trabalho: 24.131.1508.8255 – Publicidade das ações de Go-
verno
ElEMENTo da dESPESa: 339039 - Serviços – Pessoa Jurídica 
foNTE: 0101.
Valor estimado : r$ 25.000.000,00 ( vinte e cinco milhões para a soma dos 
4 (quatro) contratos decorrentes do processo licitatório que deu origem.
coNtrato Nº 07/2021
contratante: Secretaria de Estado de comunicação
contratado: Gamma comunicação ltda, com sede na Trav. rui Barbosa 
n.º 785 , na cidade de Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ n.º 
04.672.859/0001-06.
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo o aditamento de valor 
ao presente contrato nº 07/2021, para crédito adicional suplementar ao 
orçamento da Secretaria de Estado de comunicação para o exercício de 
2021, nos termos dos arts. 40,41,42 e 43 da lei federal nº4.320, de 17 
de março de 1964, aprovado através da lei complementar nº 9.340, de 28 
de outubro de 2021.
daTa da aSSiNaTUra: 29/10/2021
Exercício 2021
orÇaMENTo:
Programa de Trabalho: 24.131.1508.8255 – Publicidade das ações de Go-
verno
ElEMENTo da dESPESa: 339039 - Serviços – Pessoa Jurídica 
foNTE: 0101.
Valor estimado : r$ 25.000.000,00 ( vinte e cinco milhões para a soma dos 
4 (quatro) contratos decorrentes do processo licitatório que deu origem.
coNtrato Nº 08/2021
contratante: Secretaria de Estado de comunicação
contratado: Bastos propaganda ltda, com sede na Trav. do cha-
co , n.º1583, na cidade de Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ 
n.º05.091.731/0001-03.
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo o aditamento de valor 
ao presente contrato nº 08/2021, para crédito adicional suplementar ao 
orçamento da Secretaria de Estado de comunicação para o exercício de 
2021, nos termos dos arts. 40,41,42 e 43 da lei federal nº4.320, de 17 
de março de 1964, aprovado através da lei complementar nº 9.340, de 28 
de outubro de 2021.
daTa da aSSiNaTUra: 29/10/2021
Exercício 2021
orÇaMENTo:
Programa de Trabalho: 24.131.1508.8255 – Publicidade das ações de Go-
verno
ElEMENTo da dESPESa: 339039 - Serviços – Pessoa Jurídica 
foNTE: 0101.
Valor estimado : r$ 25.000.000,00 ( vinte e cinco milhões para a soma dos 
4 (quatro) contratos decorrentes do processo licitatório que deu origem.
coNtrato Nº 09/2021
contratante: Secretaria de Estado de comunicação
contratado: c8 comunicação ltda, com sede na av. rômulo Maiora-
na, n.º 700, na cidade de Belém, estado do Pará, inscrita no cNPJ 
n.º03.496.913/0001-39.
oBJETo: o presente Termo aditivo tem por objetivo o aditamento de valor 
ao presente contrato nº 09/2021, para crédito adicional suplementar ao 
orçamento da Secretaria de Estado de comunicação para o exercício de 
2021, nos termos dos arts. 40,41,42 e 43 da lei federal nº4.320, de 17 
de março de 1964, aprovado através da lei complementar nº 9.340, de 28 
de outubro de 2021.
daTa da aSSiNaTUra: 29/10/2021
Exercício 2021
orÇaMENTo:
Programa de Trabalho: 24.131.1508.8255 – Publicidade das ações de Go-
verno
ElEMENTo da dESPESa: 339039 - Serviços – Pessoa Jurídica 
foNTE: 0101.
Valor estimado : r$ 25.000.000,00 ( vinte e cinco milhões para a soma dos 
4 (quatro) contratos decorrentes do processo licitatório que deu origem.
Belém,03 de novembro de 2021.
Vera lúcia alves de oliveira
Secretária de Estado de comunicação, em exercício.

Protocolo: 723371

FUNDAÇÃO PARAENSE DE RADIODIFUSÃO

.

terMo de adJUdicaÇÃo
.

terMo de adJUdicaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 020/2021
Processo Nº 2021/932239
o PrEGoEiro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através 
da PorTaria Nº 011/2021, de 25 janeiro de 2021, e observadas as dis-

posições da lei federal n.º. 10.520/2002, decreto nº. 3.555 de 2000, 
decreto federal nº 10.024/2019, decreto Estadual nº 534/2020, subsidia-
riamente, a lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, resolve “adJUdicar”, 
conforme art. 46 do decreto Estadual nº 534/2020, o Pregão Eletrônico 
nº 020/2021, que objetiva a coNTraTaÇÃo dE EMPrESa ESPEcialiZa-
da Para PrESTaÇÃo dE SErViÇoS E iNSTalaÇÃo dE 02 (doiS) liNKS 
dEdicado dE iNTErNET dE 20MB cada; com base nos elementos cons-
tantes do processo correspondente, à empresa: coNNEcTa coMErcio dE 
iNforMáTica E TElEcoM lTda, cNPJ: 12.061.413/0001-65.
Valor GloBal: r$ 8.496,00 (oito mil quatrocentos e noventa e seis re-
ais).
Belém, 29 de outubro de 2021.
Benedito ivo Santos Silva
Pregoeiro Oficial/FUNTELPA

Protocolo: 723156

.

.

FÉrias
.

Portaria N.º 356/2021, de 29 de oUtUBro de 2021.
o Presidente da fundação Paraense de radiodifusão – fUNTElPa, no uso 
das atribuições que lhes foram conferidas pelo decreto Governamental de 
18 de Janeiro de 2019 e de acordo com a lei n.º 7.215 de 03 de novembro 
de 2008;
coNSidEraNdo os termos do Memorando n.º 081/2021-corH/fUNTElPa, 
de 25/10/2021, contido no Processo n.º 2021/1216219, de 25/10/2021;
r E S o l V E:
coNcEdEr, férias regulamentares para o mês de Janeiro/2022, aos fun-
cionários lotados nesta fundação Paraense de radiodifusão, conforme re-
lacionados abaixo:

NoME MaT. adMiSSÃo PErÍodo aQUiSiTiVo JaNEiro/2022
aliNE rafaEla MalaTo dE caSTro 

coElHo 5931611/2 24/10/2019 24/10/20 a 23/10/21 13/01/2022 a 01/02/2022

aNa PaUla aZEVEdo coSTa 5947347/1 22/03/2019 22/03/20 a 21/03/21 10/01/2022 a 14/01/2022
arNaldo aUGUSTo rodriGUES 

da foNSEca 5905960/2 02/05/2018 02/05/20 a 01/05/21 12/01/2022 a 31/02/2022

aUGUSTo cESar PiNHEiro coSTa 7004176/1 03/09/1984 03/09/20 a 02/09/21 03/01/2022 a 01/02/2022

aUGUSTo dE alENcar da SilVa 5909811/2 01/06/2016 01/06/20 a 31/05/21 03/01/2022 a 01/02/2022

aVEliNa oliVEira dE caSTro 57176532/2 01/06/2011 01/06/20 a 31/05/21 03/01/2022 a 01/02/2022
carloS afoNSo rodriGUES 

loBao 5067405/1 01/10/1988 01/10/19 a 30/09/20 03/01/2022 a 01/02/2022

carloS aUGUSTo NaZarE dE 
araUJo 6004024/2 01/06/1988 01/06/20 a 31/05/21 12/01/2022 a 31/02/2022

claUdio MarTiNS riBEiro 7005040/1 25/12/1985 25/12/20 a 24/12/21 13/01/2022 a 01/02/2022
daNiEl BarroSo 7004958/1 16/06/1987 16/06/20 a 15/06/21 03/01/2022 a 01/02/2022

daNiEla Maria TaVarES roUMiE 5947519/1 02/04/2019 02/04/20 a 01/04/21 03/01/2022 a 17/01/2022

EdEr aZUElloS PaMPolHa 7002939/1 01/06/2011 01/06/20 a 31/05/21 03/01/2022 a 01/02/2022
fElliPY fErNaNdo fErrEira 

SoarES 55589395/2 04/07/2011 04/07/20 a 03/07/21 03/01/2022 a 01/02/2022

HilToN liSBoa da SilVa 3180948/1 01/01/1986 01/01/21 a 31/12/21 17/01/2022 a 05/02/2022
iVo liMa dE SoUZa 5890284/1 01/06/2011 01/06/20 a 31/05/21 03/01/2022 a 01/02/2022

JaciMara dolorES MarQUES 
falcao 5949837/2 20/07/2020 20/07/2020 a 19/07/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

Joao BaTiSTa flEXa dE MElo 3179974/1 15/10/1985 15/10/20 a 14/10/21 03/01/2022 a 22/01/2022
Joao carloS MoNTEiro MarQUES 5036046/1 11/01/1988 11/01/20 a 10/11/21 03/01/2022 a 01/02/2022

JorGE GoMES doS SaNToS 7004834/1 16/03/1987 16/03/20 a 15/03/21 03/01/2022 a 01/02/2022
JoSE ricardo fErrEira coSTa 5942091/1 02/05/2018 02/05/20 a 01/05/21 03/01/2022 a 01/02/2022
JUliaNNa fErNaNdES dE SoUZa 57234094/2 05/05/2011 05/05/20 a 04/05/21 03/01/2022 a 01/02/2022
loUriVal alfEU BorGES filHo 5890362/1 01/06/2011 01/06/19 a 31/05/20 03/01/2022 a 01/02/2022

lUcaS PadilHa dE SoUSa 55589529/1 22/06/2007 22/06/20 a 21/06/21 03/01/2022 a 01/02/2022

lUiZ carloS da SilVa GoNcalVES 5951027/1 01/10/2019 01/10/19 a 30/09/20
01/10/20 a 30/09/21 03/01/2022 a 17/01/2022

lUiZ ocTaVio doS aNJoS lUcaS 54182852/2 01/06/2011 01/06/19 a 31/05/20 06/01/2022 a 20/01/2022
Maria dE loUrdES caNTaNHEdE 

BEZErra 5117186/2 02/07/1990 02/07/20 a 01/07/21 03/01/2022 a 17/01/2022

MiGUEl NoGUEira dE oliVEira 3181642/1 07/03/1983 07/03/20 a 06/03/21 10/01/2022 a 08/02/2022
Nadia do Socorro SaloMao 

caSSEB 5613655/2 30/03/2009 30/03/19 a 29/03/20 03/01/2022 a 07/01/2022

PaUlo afoNSo rodriGUES da 
SilVa 5156572/1 22/10/1990 01/10/18 a 30/09/19 03/01/2022 a 01/02/2022

SErGio lUiZ dUarTE 5957951/1 23/11/2020 23/11/20 a 22/11/21 03/01/2022 a 22/01/2022
SoraYa criSTiNa MElo WaN-

ZEllEr 5891393/1 01/08/2011 01/08/20 a 31/07/21 03/01/2022 a 17/01/2022

rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
HilBErT Hil carrEira do NaSciMENTo
Presidente

Protocolo: 723190
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secretaria de estado
de edUcaÇÃo

.

.

Portaria
.

ato: Portaria Nº 16/2021– cesad
a SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS, no uso de suas atribui-
ções que lhe foram conferidas pela lei nº 8.096 de 01/01/2015 e conside-
rando o que dispõe os decretos Estaduais nº 249/2011 e nº 1.338/2015, 
em observância aos art. 32 a 34 da lei 5.810/94 - rJU/Estadual e ao art. 
41 §4º da constituição federal;
rESolVE:
HoMoloGar a dispensa de Estágio Probatório do servidor adElSoN ESTE-
Vao JUNior, matrícula nº 55585517-3, ocupante do cargo efetivo de : Pro-
fESSor claSSE i, de acordo com a análise do processo nº 2021/1133259.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE, 29 dE oUTUBro dE 2021
cleide Maria amorim de oliveira Martins
SEcrETária adJUNTa dE GESTÃo dE PESSoaS

Protocolo: 723131
.

adMissÃo de serVidor
.

ato: coNtrato Nº 475/2021-caPitÃo PoÇo
Nome: Maria Yara doS SaNToS fariaS TEMBÉ
cargo: MErENdEira
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 724085/2020, autorizado 
em 28/10/2021.
ato: coNtrato Nº 476/2021-caPitÃo PoÇo
Nome: GEaNE JErE rEiS PaiXÃo TEMBÉ
cargo: ProfESSor
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 682105/2021, autorizado 
em 28/10/2021.
ato: coNtrato Nº 477/2021-BoNito
Nome: carloS fErNaNdo fariaS da SilVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 478/2021-oUrÉM
Nome: diESY do Socorro NaSciMENTo riBEiro
cargo: ProfESSor
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 479/2021-PriMaVera
Nome: fraNcilENE MarQUES fraNca
cargo: ProfESSor
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 480/2021-BoNito
Nome: iZaBEla da SilVa fErrEira
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 481/2021-BoNito
Nome: GEraldo MaGEla fErrEira PaiVa
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.
ato: coNtrato Nº 482/2021-caPitÃo PoÇo
Nome: aNToNio MarcoS alVES
cargo: ProfESSor
Vigência: 03/11/2021 a 02/11/2022
dotação orçamentária: Processo nº 643170/2020, autorizado 
em 15/02/2021.

Protocolo: 723082
.

desiGNar FiscaL de coNtrato
.

Portaria N.º 172/2021 - sale, de 21 de outubro de 2021
o Secretário adjunto de logística Escolar, no uso das atribuições que lhe 
confere o decreto Executivo de 15 de julho de 2020, publicado no diário 
Oficial N.º 34.282 (pag. 11), de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n.º 
8.666/1993, e nos termos da PorTaria n.º 961/2019 da Seduc, resolve:
art. 1º - designar, a contar de 14/09/2021, as servidoras Silvia do Nasci-
mento oliveira, matrícula n.º 57209427/1, cPf n.º 459.882.692-49, e ana 
Karina ribeiro Quadros, matrícula n.º 57233715/1, cPf n.º 482.960.582-
00, para atuarem respectivamente como fiscais titular e substituto do 
contrato de locação n.º 075/2021, cujo objeto: locação de imóvel para 
o funcionamento da EEEfM Manoel Julião Garcia castanho- Bragança/Pa.
José alexandre Buchacra araujo
Secretário adjunto de logística Escolar
Secretaria de Estado de Educação- SEdUc

Protocolo: 723275

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

termo aditivo: 13
contrato: 356//2017
objeto do contrato: reforma Geral e ampliação da EEEfM Profª Placídia 
cardoso, localizada no município de Belém/Pa
objeto do aditivo: alterar a cláusula décima Quinta – da Vigência do con-
trato original.
concorrência Pública: 09/2017-cEl/Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação, cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Serve obras Engenharia Eireli- Epp, com cNPJ/Mf. Nº 
05.257.336/0001-58, com Sede na rua dos Pariquis, nº 3001, Sala 807, 
cEP: 66.040-045, cremação, Belém /Pa.
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 30/10/2021 a 28/01/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 722490
termo aditivo: 2
contrato: 118/2019
objeto do contrato: aquisição de transformadores com serviços de instala-
ção completa e seus subsídios à sede administrativa, unidades escolares e 
seus anexos pertencentes à Secretaria de Estado de Educação/SEdUc/Pa.
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original, por mais 12 
(doze) meses.
Pregão Eletrônico SrP nº 004/2018-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 2102004800 Produto: 3008 funcional Programática: 
16.101.12.122.1416 Projeto/atividade: 7607 Natureza da despesa: 4490.52
* fonte: 0102 Produto: 2227 funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 3390.30
* fonte: 0102 Produto: 2227 funcional Programática: 16.101.12.362.1509 
Projeto/atividade: 8906 Natureza da despesa: 3390.39
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Karisten comércio e Serviços Mecânicos e Elétricos ltda., cNPJ 
nº 05.970.357/0001-16, com sede na rua carlos Gonçalves de aguiar, nº 
611, cEP: 29.112-075, Jardim Marilândia, Vila Velha/ES,
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 30/10/2021 a 29/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 722530
termo aditivo: 4
convênio: 235/2018
objeto do convênio: reforma e ampliação da EEEM. dionísio Bentes de carvalho
objeto do aditivo: Prorrogar vigência do convênio original, por mais 12 (doze) meses.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
convenente: Município de rondon do Pará, com cNPJ/Mf. 
Nº:04.780.953/0001-70, com sede na rua Gonçalves dias, n° 400, 
cEP:68.638-000, centro, rondon do Pará/Pa.
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 30/10/2021 a 29/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 722537
terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 019/2018.
Vigência: 09/10/2021 a 09/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: consórcio Egis/Encibra/High Tech. cNPJ Nº 29.544.782/0001-01.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 07 de outubro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 723268
terMo aditiVo ao coNtrato
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 040/2021.
Vigência: 03/11/2021 a 31/01/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Ecosolos construção e comércio Eireli. cNPJ Nº 
11.209.875/0001-14.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 28 de outubro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 723261
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termo aditivo: 22
contrato: 079/2013
objeto do contrato: construção de Escola com 12 (doze) Salas de aula, no 
município de Garrafão do Norte/Pa
objeto do aditivo: alterar a cláusula oitava – da Vigência do contrato 
original.
concorrência Pública nº 037/2012 – Nlic/SEdUc
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Nacional construções & Serviços Técnicos Eireli Epp., com 
cNPJ/Mf. nº 02.934.270/0001-03, com sede na Tv. angustura, nº 822, 
cEP: 66.120-230, Sacramenta, Belém/Pa.
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 21/11/2021 a 21/03/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 723260
terMo aditiVo ao coNtrato
terceiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 001/2021.
Vigência: 27/10/2021 a 26/12/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: cointer construtora, incorporadora e Terraplanagem ltda. 
cNPJ Nº 27.471.701/0001-065.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 22 de outubro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 723256
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº014/2021.
Vigência: 22/10/2021 a 22/11/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Urbana Engenharia ltda. cNPJ Nº 04.488.941/0001-77.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 20 de outubro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 723236
terMo aditiVo ao coNtrato
dÉciMo QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 378/2017.
Vigência: 23/10/2021 a 22/12/2021.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: consócio S2 (Smc Serviços de construção ltda/Senenge 
construção civil e Serviços ltda). cNPJ Nº 30.758.490/0001-50.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 21 de outubro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Educação do Pará.

Protocolo: 723244
termo aditivo: 5
contrato: 332/2018
objeto do contrato: Prestação de serviços de fornecimento de mão de obra 
para limpeza e conservação higiênica das áreas internas e externas das 
unidades escolares com fornecimento de materiais e equipamentos, bem 
como para manipulação, preparo e distribuição de alimentação escolar, 
visando atender as necessidades da SEdUc
objeto do aditivo: Prorrogar a vigência do contrato original por mais 12 (doze) meses.
Pregão Eletrônico SrP nº 011/2018-Nlic/SEdUc
dotação orçamentária:
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.361.1509. Projeto/atividade: 8904. Natureza da despesa: 3390.37.
* fonte: 0102006360. Produto: 2227. funcional Programática: 
16.101.12.362.1509. Projeto/atividade: 8906. Natureza da despesa: 3390.37.
Partes:
contratante: Secretaria de Estado de Educação. cNPJ. nº 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro – Km 10, s/n, cEP.: 66.820-
000, Tenoné, Belém/Pa.
contratada: Kapa capital facilities ltda, com cNPJ nº 13.279.768/0001-
98, com sede na Rod Mário Covas, nº 01, Lot. Park dos coqueiros, altos, 
cEP.: 67.115-000, coqueiro, ananindeua/Pa.
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 17/12/2021 a 16/12/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 723069
terMo aditiVo ao coNtrato
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 097/2020.
Vigência: 01/10/2021 a 30/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: f.f.N fornazari. cNPJ Nº 13.104.805/0001-27.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 29 de setembro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 723014

terMo aditiVo ao coNtrato
PriMeiro terMo aditiVo ao coNtrato Nº 098/2020.
Vigência: 01/10/2021 a 30/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: Geine H.c.cUNHa EirEli. cNPJ Nº 28.207.226/0001-87.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 29 de setembro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 722996
terMo aditiVo ao coNtrato
seGUNdo terMo aditiVo ao coNtrato Nº 116/2019.
Vigência: 01/10/2021 a 30/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: imperador Soluções comércio e Serviço ltda.cNPJ Nº 
15.748.437/0001-85.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 29 de outubro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 722991
terMo aditiVo ao coNtrato
QUarto terMo aditiVo ao coNtrato Nº 180/2017.
Vigência: 01/10/2021 a 30/09/2022.
contratante: Secretaria de Educação do Estado do Pará.
contratado: claro S/a. cNPJ Nº 04.432.544/0001-47.
objeto do Termo aditivo: Prorrogação de prazo.
data assinatura: 30 de setembro de 2021.
contrato de Empréstimos: 2933/oc-Br-Banco interamericano de desen-
volvimento – Bid
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga - Secretária de Estado de Edu-
cação do Pará.

Protocolo: 722979
..

coNVÊNio
.

convênio: 028/2021
objeto do convênio de cooperação Técnica: implementar em ação conjun-
ta o Sistema de organização Modular de Ensino – SoME, no município de 
ão domingos do araguaia, para operacionalização do ensino médio apenas 
nas localidades legalmente existentes e do ensino fundamental no caso das 
localidades já implantadas até sua conclusão, no referido município.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/Pa.
convenente: Município de São domingos do araguaia, com cNPJ/Mf nº 
83.211.391/0001-10, com sede à rua acrisio Santos, s/nº, cEP: 68.520-
000, centro, São domingos do araguaia/Pa.,
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2026
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 723087
convênio: 019/2021
objeto do convênio de cooperação Técnica: implementar em ação conjun-
ta o Sistema de organização Modular de Ensino – SoME, no município de 
ão domingos do araguaia, para operacionalização do ensino médio apenas 
nas localidades legalmente existentes e do ensino fundamental no caso das 
localidades já implantadas até sua conclusão, no referido município.
Partes:
concedente: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-
63, com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/Pa.
convenente: Município de aveiro, com cNPJ/Mf. Nº 04.542.916/0001-24, 
com sede na av. Humberto de abreu frazão, s/n, centro, cEP: 68.150-
000, aveiro/Pa
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 29/10/2021 a 28/10/2026
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 723091

.

.

diÁria
.

Portaria de diarias No. 49962/2021
OBJETIVO: Fiscalização de obras referente a troca do transformador danfi-
cado da Subestação com troca de cabos de força da EEEM Maria de Nazaré 
Assad Elias, localizada no Município de Bonito e fiscalização de obras da insta-
lação da Subestação nova e substituição de quadros de força e cabos da EEEM 
francisco da Silva Nunes, localizada no Município de São João de Pirabas. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoNiTo / 25/10/2021 - 25/10/2021 Nº diárias: 0
BoNiTo / Sao Joao dE PiraBaS / 25/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 1
Sao Joao dE PiraBaS / BElEM / 26/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: fErNaNdo rodriGUES alBUQUErQUE 
MaTrÍcUla: 57232106
cPf: 35232404253
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV NiVEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723148
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Portaria de diarias No. 49976/2021
oBJETiVo: Participar de reunião de Trabalho com Gestores de USES e UrES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
iTaiTUBa / SaNTarEM / 25/10/2021 - 25/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
BElEM / SaNTarEM / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / iTaiTUBa / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoSE dE riBaMar alMEida E SilVa 
MaTrÍcUla: 5544823
cPf: 41435095200
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723142

Portaria de diarias No. 49134/2021
oBJETiVo: levantamento físico para retomada da obra na Escola Nova in-
dígena (Paragominas) e na Escola Nova com 12 salas de aula (Ulianópolis). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / ParaGoMiNaS / 08/09/2021 - 08/09/2021 Nº diárias: 0
ParaGoMiNaS / UliaNoPoliS / 08/09/2021 - 09/09/2021 Nº diárias: 1
UliaNoPoliS / BElEM / 09/09/2021 - 10/09/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: PEdro HENriQUE SiMao dE MoUra 
MaTrÍcUla: 80845415
cPf: 76711021215
carGo/fUNÇÃo:TEcNico EM GESTao dE iNfra-ESTrUTUra / aTiV Ni-
VEl SUPErior
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723097
Portaria de diarias No. 49957/2021
OBJETIVO: Conduzir o técnico da DRTI para realizar fiscalização de obras 
referente a troca do transformador danficado da Subestação com troca de 
cabos de força da EEEM Maria de Nazaré assad Elias, localizada no Muni-
cípio de Bonito e fiscalização de obras da instalação da Subestação nova 
e substituição de quadros de força e cabos da EEEM francisco da Silva 
Nunes, localizada no Município de São João de Pirabas. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BoNiTo / 25/10/2021 - 25/10/2021 Nº diárias: 0
BoNiTo / Sao Joao dE PiraBaS / 25/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 1
Sao Joao dE PiraBaS / BElEM / 26/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 1.5
NoME: raiMUNdo GilSoN da SilVa PErEira 
MaTrÍcUla: 941468
cPf: 10980156220
carGo/fUNÇÃo:aGENTE dE arTES PraTicaS / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723093

Portaria de diarias No. 49975/2021
oBJETiVo: conduzir o gestor que irá participar de reunião de Trabalho com 
Gestores de USES e UrES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa / BElEM / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
BElEM / MaraBa / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: EliNaldo alBUQUErQUE da SilVa 
MaTrÍcUla: 3281043
cPf: 24715751291
carGo/fUNÇÃo:ViGilaNTE / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723095
Portaria de diarias No. 49273/2021
oBJETiVo: realizar processo formativo de implementação do Novo Ensino 
Médio que acontecerá no polo castanhal. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caSTaNHal / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0
caSTaNHal / BElEM / 24/09/2021 - 24/09/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: JoHN cHarlES corrEa TorrES 
MaTrÍcUla: 57193360
cPf: 45894213215
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723102
Portaria de diarias No. 49964/2021
oBJETiVo: Visita nas EE GErSoN PErES (BrEVES) E EE TaNcrEdo NEVES 
(MElGaÇo). 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / BrEVES / 25/10/2021 - 25/10/2021 Nº diárias: 0
BrEVES / MElGaco / 25/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 1
MElGaco / BrEVES / 26/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 1
BrEVES / BElEM / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: liSaNdro da SilVa VaScoNcEloS 
MaTrÍcUla: 305421
cPf: 05675375287
carGo/fUNÇÃo:aUX. dE ENGENHaria / aTiV aUX iNTErMEd
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723119

Portaria de diarias No. 49984/2021
oBJETiVo: Participar de reunião de Trabalho com Gestores de USES e UrES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
oBidoS / SaNTarEM / 25/10/2021 - 25/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / BElEM / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
BElEM / SaNTarEM / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0
SaNTarEM / oBidoS / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: aNa claUdia SarraZiN dE aNdradE 
MaTrÍcUla: 57233388
cPf: 72428309234
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723116
Portaria de diarias No. 49722/2021
oBJETiVo: Solicitação de diárias para realizar diligências de Tomada de 
Contas Especial para fins de ressarcimento ao erário, referentes a pendên-
cias de diárias, fundo rotativo, suprimento de fundos e pagamento de pes-
soal apurados em Pad, bem como regularizar e atender a recomendação 
do TcE, auditoria Geral do Estado - aGE e Secretaria da fazenda- SEfa. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / caMETa / 18/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 4
caMETa / BElEM / 22/10/2021 - 22/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: adailToN liMa BarBoSa 
MaTrÍcUla: 5960069
cPf: 03373386209
carGo/fUNÇÃo:GESTor dE UNidadE SEdUc Na EScola / dirEcao
ordENador: claUdia SoBriNHo liMa cPf: 44872771249

Protocolo: 723111
Portaria de diarias No. 49981/2021
oBJETiVo: Participar de reunião de Trabalho com Gestores de USES e UrES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
caPiTao Poco / BElEM / 25/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 1
BElEM / caPiTao Poco / 26/10/2021 - 26/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: roBSoN cHriSTiE lacErda SiQUEira 
MaTrÍcUla: 57198415
cPf: 89199987287
carGo/fUNÇÃo:ProfESSor claSSE i / docENTE
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723137
Portaria de diarias No. 49983/2021
oBJETiVo: Participar de reunião de Trabalho com Gestores de USES e UrES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
SaNTarEM / BElEM / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
BElEM / SaNTarEM / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: dircEU aMoEdo SilVa 
MaTrÍcUla: 5749697
cPf: 43739334215
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723135
Portaria de diarias No. 49965/2021
oBJETiVo: conduzir os servidores do Nlic, para a realização da chama-
da Pública 01/ 2021/Nlic/SEdUc/Pa, que tem por objeto a aquisição de 
gêneros alimentícios da agricultura familiar e do Empreendedor familiar 
rural, destinado ao atendimento do Programa Nacional de alimentação Es-
colar ? PNaE, para o exercício de 2021, os cadastramentos serão realizados 
presencialmente nos locais elencados no Preâmbulo do Edital ? apensado 
ao presente memorando; o público alvo são pequenos agricultores e/ou 
cooperativas familiares que utilizam a agricultura como forma de sustento 
e subsistência e, a compra desses produtos são formas de gerar renda, tra-
balho e incentivo aos menores agricultores além de fomentar a Economia 
local. Município: Ulianópolis Memorando nº 24/2021-Nlic/SEdUc. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
BElEM / UliaNoPoliS / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
UliaNoPoliS / BElEM / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: darialdo BorGES dE oliVEira 
MaTrÍcUla: 57217127
cPf: 33076030272
carGo/fUNÇÃo:MoToriSTa / aTiV aPoio oPErac
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723125

Portaria de diarias No. 49974/2021
oBJETiVo: Participar de reunião de Trabalho com Gestores de USES e UrES. 
oriGEM/dESTiNo/PErÍodo:
MaraBa / BElEM / 25/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 2
BElEM / MaraBa / 27/10/2021 - 27/10/2021 Nº diárias: 0.5
NoME: MaGNo rodriGUES BarroS 
MaTrÍcUla: 5822548
cPf: 49056549200
carGo/fUNÇÃo:ESPEcialiSTa EM EdUcacao claSSE ii / ESPEcialiSTa
ordENador: claUdia TaTiaNa Sadala doS SaNToS araGao cPf: 
57671389234

Protocolo: 723043
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.

editaL de NotiFicaÇÃo
.

editaL de coNVocaÇÃo
o Presidente da comissão de Processo administrativo disciplinar, 
designado através da PorTaria de SUBSTiTUiÇÃo nº 242/2019-GaB/
Pad, de 18/09/2019, publicada no doE nº 33.986, de 19/09/2019, para 
dar continuidade a instrução do Pad instaurado através da PorTaria nº 
177/2018-GaB/Pad, de 18/06/2018, publicada no doE nº 33.642, de 
21/06/2018,, coNVoco na forma do art. 219, § único da lei nº 5.810/94-
rJU, a servidora Maria do Socorro Santos Jucá, matrícula nº 293016-5, 
que se acha em local incerto e não sabido, devendo se apresentar perante 
esta comissão Processante, no Núcleo de disciplina e Ética/NdE/SEdUc, 
térreo da Secretaria de Estado de Educação, situada na avenida augusto 
Montenegro, km 10, Icoaraci/Belém/PA.
considere a servidora NoTificada em razão das imputações contidas nos 
autos do Processo nº 940157/2015, nº 969716/2016, nº 950923/2015, nº 
930513/2015 e nº 1006032/2016, pelo cometimento, em tese, de transgres-
sões tipificadas nos arts. 178, I, c/c 190, XII da Lei Estadual nº 5.810/94, 
sendo garantido a mesma, o direito à ampla defesa e ao contraditório.
fica ainda a servidora coNVocada pelo presente edital, para se apresentar 
no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação e, se não comparecer, 
será considerado rEVEl, prosseguindo os trabalhos da presente comissão. 
Não comparecendo a convocada, vem o Presidente da comissão requerer jun-
to à autoridade instauradora a designação de dEfENSor daTiVo, na forma 
do art. 220, § 1º e 2º, da lei Estadual nº 5.810/94, com objetivo de acompa-
nhar todos os procedimentos da comissão Processante referente a servidora 
Maria do Socorro Santos Jucá, matrícula nº 293016-5.
fábio Henrique Pavão freitas
Presidente da comissão
célia regina Souza da cruz
Membro
Silviane Batista Miranda
Membro/Secretária

Protocolo: 723012
..

oUtras MatÉrias
.

contrato: 032/2021
objeto do acordo de cooperação: Proporcionar atendimento pedagógico edu-
cacional especializado, ofertando 203 vagas, de forma gratuita, para alunos 
matriculados na rede Estadual de Ensino, acompanhado de equipe multidisci-
plinar, buscando a inclusão social e uma melhor qualidade de vida às crianças 
e jovens com deficiência, através da assistência e tratamento especializado.
Partes:
acordante: Secretaria de Estado de Educação /cNPJ. 05.054.937/0001-63, 
com sede na rod. augusto Montenegro, Km 10, s/n, cEP.: 66.820-000, 
Tenoné – Belém/Pa.
acordante: SaBEr – Serviço de atendimento em reabilitação, inscrito no 
cNPJ/Mf nº 34.638.726/0001-76 com sede na Tv Visconde de Pirajás, nº 
2278, cEP: 66.095-470, Marco, Belém/Pa
data de assinatura: 22/10/2021
Vigência: 22/10/2021 a 21/10/2022
ordenador: Elieth de fátima da Silva Braga/ Secretária de Estado de Educação

Protocolo: 721888
aProVaÇÃo escaLa de FÉrias
Portaria nº.:9303/2021 de 09/10/2021
Nome:PaUlo roBErTo SoUSa daVid
Matrícula:5419662/1Período:04/10/21 à 17/11/21Exercício:2021
Unidade:diretoria de Ensino/Belém
Portaria nº.:9335/2021 de 29/10/2021
Nome:BrUNo HENriQUE alVES SaloMÃo
Matrícula:5888090/3
Período:12/07/21 à 21/07/21 e 04/11/21 a 23/11/21Exercício:2020
Unidade:assessoria Juridica/Belém
torNar seM eFeito
Portaria nº.: 9333/2021 de 29/10/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº 9142/2021 de 25/10/2021, que concedeu 
30 dias de férias, no período de 04/11/2021 a 03/12/2021, ao servidor 
BrUNo HENriQUE alVES SaloMÃo,matricula nº 5888090/3, coordenador 
de Núcleo, lotado na assessoria Juridica/Belém referente ao exercício de 
2020, para fins de regularização funcional.
Portaria nº.: 9334/2021 de 29/10/2021
Tornar sem efeito a PorTaria nº 8528/2021 de 27/09/2021, que concedeu 
30 dias de férias, no período de 04/11/2021 a 03/12/2021, ao servidor 
BrUNo HENriQUE alVES SaloMÃo,matricula nº 5888090/3, coordenador 
de Núcleo, lotado na assessoria Juridica/Belém referente ao exercício de 
2021, para fins de regularização funcional.

Protocolo: 722941
desiGNar
Portaria nº.: 9167/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1181194/2021
designar SilVaNa do Socorro EVaNoVicTH doS SaNToS MoNTEi-
ro, Matrícula nº 57220119/1, Professor, para responder interinamente 
pela função de diretor i (GEd-3) da EEEf Profº Joao renato franco/Belém, 
a contar de 01/10/2021.
Portaria nº.: 9164/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 793710/2021
designar adriaNo SaNToS dE MESQUiTa, Matrícula nº 57220258/2, Es-
pec. em Educação,  para responder interinamente pela função de Vice-
diretor (GEd-2) da EEEf rosa Gattorno/Belém, a contar de 03/11/2021.

Portaria nº.: 9169/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 966655/2021
designar aliaN alMEida MaGalHaES, Matrícula nº 57217521/1, Profes-
sor,  para responder pela função de diretor i (GEd-3) da EEEfM Geny Ga-
briel amaral/icoaraci/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo 
de 29/11/2021 a 12/01/2022.
Portaria nº.: 9171/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1022237/2021
designar MariNilda do Socorro da coSTa MoraES, Matrícula nº 
5896374/2, Espec. em Educação,  para responder pela função de diretor ii 
(GEd-3.1) da EEEM Prof Jose Edmundo Queiroz/Marituba, durante o impe-
dimento do titular, no periodo de 03/11/2021 a 17/12/2021.
Portaria nº.: 9172/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 196798/2021
designar lEda doS SaNToS fErrEira, Matrícula nº 5901082/1, Es-
pec. em Educação,  para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf anani/ananindeua, durante o impedimento do titular. No periodo de 
01/11/2021 a 15/12/2021.
Portaria nº.: 9170/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1029330/2021
designar rEGiNa cElia PoMPEU dE MoraiS, Matrícula nº 6329853/2, 
Espec. em Educação,  para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEfM Joao Batista de Moura de carvalho/Benevides, durante o impedi-
mento do titular, no periodo de 16/11/2021 a 30/12/2021.
Portaria nº.: 9165/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1053154/2021
designar Maria raiMUNda fErrEira oliVEira dE SENa, Matrícula nº 
5896431/1, Servente,  para responder interinamente pela função de Secre-
taria (GEd-1) da EEEfM dom Bosco/Salinopolis, a contar de 03/11/2021.
Portaria nº.: 8812/2021 de 06/10/2021
de acordo com o processo nº 706671/2021
designar GErSoN oliVEira liMa, Matrícula nº 5241995/3, Espec. em 
Educação,  para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) 
da EE de Educação Tecnologica do Estado do Pará/Santana do araguaia, a 
contar de 13/10/2021.
Portaria nº.: 8747/2021 de 05/10/2021
de acordo com o processo nº 451647/2020
designar Porfiria lUcia carNEiro dE liMa, Matrícula nº 554316/4, 
Espec. em Educação,  para exercer a função de diretor i (GEd-3) da 
EEEMPi Prof francisco da Silva Nunes/Belém, pelo periodo de 03 (TrES) 
anos, a contar da data de publicação desta PorTaria..
Portaria nº.: 8749/2021 de 05/10/2021
de acordo com o processo nº 451647/2020
designar Maria dE NaZarE doS SaNToS cElSo, Matrícula nº 5345120/2, 
Espec. em Educação,  para exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEMPi Prof francisco da Silva Nunes/Belém, pelo periodo de 03 (TrES) 
anos, a contar da data de publicação desta PorTaria..
Portaria nº.: 8748/2021 de 05/10/2021
de acordo com o processo nº 451647/2020
designar JoSE rodriGUES MoNTEiro JUNior, Matrícula nº 57219434/2, 
Professor,  para exercer a função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEMPi Prof 
francisco da Silva Nunes/Belém, pelo periodo de 03 (TrES) anos, a contar 
da data de publicação desta PorTaria..
Portaria nº.: 9121/2021 de 22/10/2021
de acordo com o processo Nº 1044796/2021
designar Maria raQUEl SoarES dE SoUZa, Matrícula nº 57219336/2, 
Espec. em Educação,  para responder interinamente pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEf conego Batista campos/ananindeua, durante oimpedi-
mento do titular, 01/10/2021 a 14/11/2021.
Portaria nº.: 9043/2021 de 21/10/2021
de acordo com o processo nº 1060408/2021
designar Maria dE faTiMa PErEira dE SoUZa, Matrícula nº 5753457/2, 
Professor,  para responder interinamente pela função de diretor (GEd-4) 
da EEEM Senador catete Pinheiro/sede/rio Maria, a contar de 26/10/2021.
Portaria nº.: 9168/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1179986/2021
designar Sofia do Socorro riBEiro da SilVa, Matrícula nº 6310834/1, 
Professor,  para responder interinamente pela função de diretor i (GEd-3) 
da EEEf Murunin/Benevides, a contar de 03/11/2021.
Portaria nº.: 9133/2021 de 25/10/2021
de acordo com o processo nº 1125678/2021
designar roMa do Socorro diaS carValHo BarroS, Matrícula nº 
5755735/1, Espec. em Educação,  para responder pela função de diretor i 
(GEd-3) da EEEfM acacio felicio Sobral/Belém, durante o impedimento do 
titular , no periodo de 01/11/2021 a 15/12/2021.
Portaria nº.: 9132/2021 de 25/10/2021
de acordo com o processo Nº 687109/2021
designar Maria aNToNia dE JESUS MoNTElo, Matrícula nº 5628792/1, 
Espec. em Educação,  para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEM Prof ruth Guimaraes ferreira/Benevides, durante o impedimento do 
titular, no periodo de 01/11/2021 a 15/12/2021.
Portaria nº.: 9131/2021 de 25/10/2021
de acordo com o processo Nº 209374/2021
designar ElZa coSTa dE oliVEira da SilVa, Matrícula nº 57208536/1, 
Espec. em Educação,  para responder pela função de diretor i (GEd-3) da 
EEEf Monte Serrat/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/11/2021 a 15/12/2021.
Portaria nº.: 9130/2021 de 25/10/2021
de acordo com o processo Nº 890781/2021
designar lUcilEia dE SoUZa loPES, Matrícula nº 3232190/3, Espec. em 
Educação,  para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EEEfM 
dr Ulisses Guimaraes/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo 
de 01/11/2021 a 15/12/2021.
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Portaria nº.: 9271/2021 de 27/10/2021
de acordo com o processo nº687488/2021
designar EdSoN SilVa E SilVa, Matrícula nº 55589008/4, assistente 
administrativo,  para responder interinamente pela função de Secretário 
(GEd-1) da EEEf Presidente dutra/ananindeua, a contar de 03/11/2021.
Portaria nº.: 9281/2021 de 27/10/2021
de acordo com o processo nº 1133209/2021
designar NorBErTo fErrEira cardoSo JUNior, Matrícula nº 
57213450/1, assistente administrativo,  para responder pela Secretaria 
adjunta de Gestão de Pessoas, durante o impedimento do titular, no perio-
do de 16/11/2021 a 15/12/2021.
Portaria nº.: 9270/2021 de 27/10/2021
de acordo com o processo nº 1018899/2021
designar JoSiaNE MorEira MoraES, Matrícula nº 57190319/4, Espec. 
em Educação,  para responder pela função de diretor ii (GEd-3.1) da EEE-
fM Mario Barbosa/Belém, durante o impedimento do titular, no periodo de 
01/11/2021 a 15/12/2021.
Portaria nº.: 9177/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1179516/2021
designar aNa KariNa riBEiro QUadroS, Matrícula nº 57233715/1, Espec. em 
Educação,  para responder interinamente pela função de Vice-diretor (GEd-2) da 
EEEfM leandro lobao da Silveira/Bragança, a contar de 03/11/2021.
Portaria nº.: 9176/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1179823/2021
designar Maria aNToNia dE JESUS MoNTElo, Matrícula nº 5628792/1, 
Espec. em Educação,  para responder interinamente pela função de Vi-
ce-diretor (GEd-2) da EEEM Prof. ruth Guimaraes ferreira/Benevides, a 
contar de 03/11/2021.
Portaria nº.: 9174/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1110046/2021
designar Maria ValdiNa MoraES doS SaNToS, Matrícula nº 5539749/2, 
Espec. em Educação,  para responder interinamente pela função de diretor 
i (GEd-3) da EEEfM rui Barbosa/Belém, a contar de 03/11/2021.
Portaria nº.: 9175/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1177038/2021
designar adiMiraldo ToME GoMES PaNToJa, Matrícula nº 57197702/3, Es-
pec. em Educação, para responder interinamente pela função de Vice-diretor 
(GEd-2) da EEEM leopoldina Guerreiro/sede/afua, a contar de 03/11/2021.
Portaria nº.: 9135/2021 de 25/10/2021
de acordo com o processo nº 887547/2021
designar SUElEN caMila BriTo dE frEiTaS, Matrícula nº 6306904/1, assis-
tente administrativo,  para responder interinamente pela função de Secretaria 
(GEd-1) da EEEfM Graziela Moura ribeiro/Belém, a contar de 03/11/2021..
Portaria nº.: 9156/2021 de 26/10/2021
de acordo com o processo nº 1087507/2021
designar JoSE MiGUEl da SilVa MiQUEli, Matrícula nº 57211396/1, as-
sistente administrativo,  para exercer, até ulterior deliberação, a função de 
chefe de Grupo i-fG-4/GcE/SalE, a contar de 01/10/2021.
disPeNsa de FUNÇÃo
Portaria Nº.: 9160/2021 de 26/10/2021
de acordo com o Processo Nº 1125228/2021
dispensar cridiaNE SaNToS PiNTo, Matrícula nº 57214361/1, Servente, 
da função de Secretaria (GEd-1) da EEEM Maria Jose Santana da Silva/
anapu, a contar de 01/11/2021.
Portaria Nº.: 9159/2021 de 26/10/2021
de acordo com o Processo nº 1179986/2021
dispensar Sofia do Socorro riBEiro da SilVa, Matrícula nº 
6310834/1, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf Murinin/
Benevides, a contar de 03/11/2021.
Portaria Nº.: 8746/2021 de 05/10/2021
de acordo com o Processo nº 411647/2020
dispensar Maria dE NaZarE doS SaNToS cElSo, Matrícula nº 
5345120/2, Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) 
da EEEMPi Prof francisco da Silva Nunes/Belém, pelo periodo de 03 (TrES) 
anos, a contar da data de publicação desta PorTaria..
Portaria Nº.: 9042/2021 de 21/10/2021
de acordo com o Processo nº 1060408/2021
dispensar Maria dE faTiMa PErEira dE SoUZa, Matrícula nº 5753457/2, 
Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEM Sen. catete Pinhei-
ro/sede/rio Maria, a contar de 26/10/2021.
Portaria Nº.: 9269/2021 de 27/10/2021
de acordo com o Processo nº 687488/2021
dispensar Maria iVETE da SilVa BarroSo, Matrícula nº 530069/1, as-
sistente administrativo, da função de Secretaria (GEd-1) da EEEf Presi-
dente dutra/ananindeua, a contar de 03/11/2021.
Portaria Nº.: 9173/2021 de 26/10/2021
de acordo com o Processo nº 1110046/2021
dispensar Maria ValdiNa MoraES doS SaNToS, Matrícula nº 5539749/2, 
Especialista em Educação, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEfM Ti-
radentes/Belém, a contar de 03/11/2021.
Portaria Nº.: 9134/2021 de 25/10/2021
de acordo com o Processo nº 887547/2021
dispensar ,a pedido, PaUlo roNaldo TaVarES da SilVa, Matrícula nº 
70600164/1, assistente administrativo, da função de Secretário (GEd-1) 
da EEEfM Graziela Moura ribeiro/Belém, a contar de 03/11/2021.
Portaria Nº.: 9155/2021 de 26/10/2021
de acordo com o Processo Nº 1087507/2021
dispensar arTUr TEiXEira ViVaS filHo, Matrícula nº 57202599/2,auxiliar ope-
racional, da função de chefe de Grupo i -fG-4/GcE/SalE, a partir de 01/10/2021.

Portaria Nº.: 9163/2021 de 26/10/2021
de acordo com o Processo nº 975218/2021
formalizar a dispensa do servidor raiMUNdo NoNaTo da SilVa, Matrícula nº 
268860/1, Professor, da função de Vice-diretor (GEd-2) da EEEf Moraes Sar-
mento/Santarem, a partir de 18/03/2013, para fins de regularização funcional.
GratiFicaÇÃo teM Po iNteGraL
Portaria nº.:9302/2021 de 29/10/2021
de acordo com o Processo nº 2020/1190170
Conceder, a contar de 18/10/2021, Gratificação de Tempo Integral, no per-
centual de 60% (sessenta porcento), incidente sobre o vencimento base do 
cargo, ao servidor JoSÉ EdUardo dE aNdradE caNdido, matrícula nº 
57224554/1, assist administrativo, lotado na divisão de Pagamento/Belém.
LiceNÇa esPeciaL
Portaria nº. 9180/2021 de 26/10/2021
Nome: EliaS oliVEira dE SoUSa filHo
Matrícula:57213669/1 cargo:aux. operacionalProfessor
lotação:divisão de lotação/Belém
Período:04/11/21 a 02/01/22
Triênios:10/02/15 a 09/02/18
Portaria nº. 9181/2021 de 26/10/2021
Nome: alcYMar PiNTo doS SaNToS
Matrícula:57224165/1 cargo:assist.administ.
lotação:divisão de lotação/Belém
Período:01/11/21 a 30/12/21
Triênios:05/02/16 a 04/02/19
Portaria nº. 9182/2021 de 26/10/2021
Nome: criSTiaNE MENEZES fErrEira
Matrícula:5615437/4 cargo:Espec. em Educação
lotação:conselho Estadual de Educação/Belém
Período:01/12/21 a29/01/22
Triênios:17/03/06 a 16/03/09
Portaria nº. 9183/2021 de 26/10/2021
Nome: MariSilda MaUricio MEdEiroS lEiTE
Matrícula:665576/1 cargo:Escrev.daTil.
lotação:EE liberdade/Maraba
Período:01/12/21 a 29/01/22
Triênios:13/05/15 a 12/05/18
Portaria nº. 9268/2021 de 27/10/2021
Nome: MariNETE doS rEiS Maia
Matrícula:57203350/1 cargo:Professor
lotação: EEEf São Jorge/Santarem
Período:01/11/21 a 30/12/21 – 31/12/21 a 28/02/22
Triênios:02/09/08 a 01/09/11 – 02/09/11 a 01/09/14
Portaria nº. 9267/2021 de 27/10/2021
Nome: MarGarETH Maria lEiTE lacErda
Matrícula:6031749/3 cargo:Espec. em Educação
lotação:EE dr romildo Veloso e Silva/ourilandia do Norte
Período:11/10/21 a 09/12/21
Triênios:28/11/08 a 27/11/11
Portaria nº. 9216/2021 de 27/10/2021
Nome: lUcia caTariNa BraNcHES SoarES
Matrícula:303844/1 cargo:assist.administ.
lotação:divisão de cadastro/Belém
Período:02/11/21 a 01/12/21
Triênios:11/04/14 a 10/04/17
Portaria nº. 9274/2021 de 27/10/2021
Nome: BENEdiTa coSTa da SilVa
Matrícula:394513/1 cargo:ag. de PorTaria
lotação:EEEf Bom Jardim/ananindeua
Período:01/11/21 a 30/12/21
Triênios:01/06/00 a 31/05/03
Portaria nº. 9276/2021 de 27/10/2021
Nome: EValdo SoUSa BarrETo
Matrícula:5611628/1 cargo:Professor
lotação:div. de legslação e Enquadramento/Belém
Período:30/06/21 a 28/08/21 a 29/08/21 a 27/10/21
Triênios:19/09/08 a 18/09/11 – 19/09/11 a 18/09/14
Portaria nº. 9179/2021 de 27/10/2021
Nome: NaTaliNa dE JESUS roSTaNd cardoSo
Matrícula:305081/1 cargo:Escrev.datilog.
lotação:diretoria de recursos Humanos/Belém
Período:06/12/21 a 04/01/22 – 07/02/22 a 08/03/22
Triênios:13/05/04 a 12/05/07
Portaria nº. 9275/2021 de 27/10/2021
Nome: raiMUNda frEirE dE liMa
Matrícula:307173/1 cargo:ag. de Portaria
lotação:EEEf Bom Jardim/ananindeua
Período:01/11/21 a 30/12/21
Triênios:21/10/88 a 20/08/91
Portaria nº. 9273/2021 de 27/10/2021
Nome: SaNdra da coSTa aNJoS
Matrícula:5803560/2 cargo:Professor
lotação:EEi Silvestre carneiro/capanema
Período:06/12/21 a 03/02/22
Triênios:25/10/14 a 24/10/17
Portaria nº.9241/2021 de 27/10/2021
Nome:aNa Maria calaNdriNi raMoS
Matrícula:55585928/1cargo:Professor
lotação:EEEfM. Prof.antonio carlos G. da costa/ananindeua
Período:29/09/2021 a 27/11/2021
Triênios:18/05/2012 a 17/05/2015.
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LiceNÇa LUto
Portaria Nº.:9184/2021 de 26/10/2021
conceder licença luto a JorGE afoNSo fraNco lEal, matricula nº 
760919/1,Servente, lotado na diretoria de recursos Humanos/Belém , no 
período de 01/09/21 a 08/09/21.
LiceNÇa MaterNidade
Portaria Nº.:9272/2021 de 27/10/2021
conceder licença Maternidade a KEliaNE SoUSa cordEiro, matricula 
nº 57215038/1, Merendeira, lotada na EE felisbelo Jaguar Sussuarana/
Santarem, no período de 13/09/21 a 11/03/22.
LiceNÇa PaterNidade
Portaria Nº.:9178/2021 de 26/10/2021
conceder licença Paternidade a claUdio WESllEN coSTa dE SoUZa, 
matricula Nº 5902584/1 , auxiliar operacional, lotado na EEEfM Prof Jorge 
lopes raposo/icoaraci , no período de 27/09/21 a 06/10/21
aProVaÇÃo escaLa de Ferias
Portaria nº.:685/2021 de 27/10/2021
Nome:BiaNca SaMara da lUZ MENdoNÇa
Matrícula:8401003/1Período:01/07/21 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.João Paulo i/Quatipuru
Portaria nº.:39/2021 de 27/10/2021
Nome:EdNa SUEli TEiXEira NoroNHa
Matrícula:6310516/1Período:01/12/21 à 30/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM.drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:40/2021 de 27/10/2021
Nome:JoSiaNE aNdradE dE SoUZa
Matrícula:57210288/1Período:20/12/21 à 18/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:41/2021 de 27/10/2021
Nome:EliaNa VaNia riBEiro TElES
Matrícula:57210280/1Período:20/12/21 à 18/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:42/2021 de 27/10/2021
Nome:EdSoN da SilVa MariNHo
Matrícula:57210259/1Período:20/12/21 à 18/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:43/2021 de 27/10/2021
Nome:carloS alBErTo fErrEira fErNaNdES
Matrícula:5893647/1Período:15/12/21 à 13/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.20/12/21 à 18/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Joelson dos Santos rodrigues/Ponta de Pedras
Portaria nº.:44/2021 de 27/10/2021
Nome:JoSÉ Maria riBEiro dE SoUZa
Matrícula:57234022/1Período:01/01/22 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:45/2021 de 27/10/2021
Nome:Maria SUEli PErEira riBEiro
Matrícula:5490774/2Período:01/01/22 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:46/2021 de 27/10/2021
Nome:adriaNE KariNE MaGalHÃES VaSQUE
Matrícula:57209571/1Período:01/01/22 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:47/2021 de 27/10/2021
Nome:ENElY TaVarES da SilVa
Matrícula:57208256/1Período:01/01/22 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.drª Ester Mouta/Ponta de Pedras
Portaria nº.:321/2021 de 27/10/2021
Nome: SUiMEY ViEGaS SoUZa SalES dE MElo
Matrícula:57210233/1Período:18/12/21 à 31/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.aloisio chaves/concordia
Portaria nº.:353/2021 de 27/10/2021
Nome:Karla Marcia frEiaS faial
Matrícula:5017122/4Período:02/01/22 à 31/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.roberto carlos N. Barroso/Sta izabel do Pará
Portaria nº.:682/2021 de 27/10/2021
Nome:EdY laENE NaZarE dE SoUZa SalES
Matrícula:5896071/1Período:05/12/21 à 03/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.Padre antonio Vieira Sede/ourem
Portaria nº.:683/2021 de 27/10/2021
Nome:roJaNE SilVa doS SaNToS
Matrícula:57208609/1Período:22/12/21 à 04/02/22Exercício:2021
Unidade:EE.Mestre lucindo/capanema
Portaria nº.:684/2021 de 27/10/2021
Nome:aliSoN do roSario SaNTaNa
Matrícula:8400989/1Período:01/07/21 à 30/07/21Exercício:2021
Unidade:EE.João Paulo i/Quatipuru
Portaria nº.:686/2021 de 27/10/2021
Nome:ElENildE lUcENa dE SoUZa MarTiNS
Matrícula:57213179/1Período:03/01/22 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:14ª UrE/capanema
Portaria nº.:687/2021 de 27/10/2021
Nome:daNiEllE aBdoral do NaSciMENTo
Matrícula:57214142/1Período:15/01/22 à 13/02/22Exercício:2020
Unidade:EE.Jonathas Pontes athias/Peixe-Boi
Portaria nº.:688/2021 de 27/10/2021
Nome:Maria EliETE doS SaNToS aGUiar
Matrícula:57208724/1Período:01/01/22 à 14/02/22Exercício:2021
Unidade:EE.Padre antonio Vieira/ourem
Portaria nº.:589/2021 de 27/10/2021
Nome:claUdiNEia dE aSSiS riBEiro
Matrícula:57211159/1Período:01/01/22 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.Padre antonio Vieira/ourem

Portaria nº.:690/2021 de 27/10/2021
Nome:MalU cYBEllE TriVErio Maia
Matrícula:5952031/1Período:03/01/22 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:14ª UrE/capanema
Portaria nº.:691/2021 de 27/10/2021
Nome:iZaQUE coNcEiÇÃo da lUZ
Matrícula:3280446/1Período:01/01/22 à 30/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.Padre angelo Moretti/ourem
Portaria nº.:692/2021 de 27/10/2021
Nome:JoSEliNa lUcia dE araUJo GoMES
Matrícula:57208723/1Período:01/01/22 à 14/02/22Exercício:2021
Unidade:EE.Padre angelo Moretti/ourem
Portaria nº.:693/2021 de 27/10/2021
Nome:SEVEriNo da SilVa BorGES
Matrícula:7007612/1Período:02/01/22 à 31/01/22Exercício:2021
Unidade:EE.Padre angelo Moretti/ourem
Portaria nº.:695/2021 de 27/10/2021
Nome:aNToNio iVaNdSoN dE oliVEira PErEira
Matrícula:57234041/1Período:10/01/22 à 08/02/22Exercício:2021
Unidade:EE.Mestre lucindo/capanema
Portaria nº.:697/2021 de 27/10/2021
Nome:alEX dE carValHo ViEira
Matrícula:5896324/1Período:01/12/22 à 30/12/22Exercício:2021
Unidade:EE.cesar Pinheiro/capanema
Portaria nº.:9280/2021 de 27/10/2021
Nome:lEila Mara loPES BaraTa
Matrícula:5759234/2Período:03/01/22 à 01/02/22Exercício:2020
Unidade:div. de Prestação de contas/Belém
Portaria nº.:244/2021 de 28/10/2021
Nome:daiaNE lEiTE VEloZo rodriGUES
Matrícula:57214256/1Período:03/01/22 à 01/02/22Exercício:2021
Unidade:10ª UrE/altamira
Portaria nº.:9287/2021 de 28/10/2021
Nome:aNa lUcia SaNToS MiraNda
Matrícula:57190314/2Período:29/11/21 à 12/01/22Exercício:2021
Unidade:EE. Pe. Benedito chaves/Belém
Portaria nº.:9288/2021 de 28/10/2021
Nome:alEXaNdrE do NaSciMENTo ValENTE
Matrícula:57210305/1Período:02/12/21 à 31/12/21Exercício:2021
Unidade:EE. Prof. abelardo leão conduru/Mosqueiro
Portaria nº.:9289/2021 de 28/10/2021
Nome:fraNcYaNE da SilVa MoNTEiro
Matrícula:5902042/1Período:01/11/21 à 15/12/21Exercício:2021
Unidade:EEEfM. do outeiro/icoaraci
Portaria nº.:9290/2021 de 28/10/2021
Nome:aNdrEa dE MoUra roSSY
Matrícula:57208982/1Período:01/12/21 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EE. Santa Maria de B. do Grão Pará/Belém
Portaria nº.:9291/2021 de 28/10/2021
Nome:Maria do Socorro lUcaS BaNdEira
Matrícula:723444/2Período:29/11/21 à 12/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEf.Morad. Vila Nova P M. carvalho/Belém
Portaria nº.:9292/2021 de 28/10/2021
Nome:iracEMa liZ GadElHa
Matrícula:57208554/1Período:01/12/21 à 14/01/22Exercício:2021
Unidade:EEEfM.Min. alcides carneiro/ananindeua
Portaria nº.:293/2021 de 21/10/2021
Nome:raiMUNda rodriGUES dE oliVEira
Matrícula:57212183/1 Período:27/12/21 à 25/01/22Exercício:2021
Unidade:EE. Enedina Sampaio Melo/igarape-Miri
Portaria nº.:9285/2021 de 28/10/2021
Nome:VaNia HEliSNETE dE SoUSa alVES
Matrícula:6027288/3Período:28/11/21 à 11/01/22Exercício:2021
Unidade:EE. Prof. José Edmundo Queiroz/Marituba
retiFicar
Portaria Nº.: 9161/2021 de 26/10/2021
Retificar na PORTARIA nº 602/2019 de 07/03/2019, que desginou o 
servidor EdSoN ricardo PErEira caNTE, Matricula nº 5900087/1, 
Especialista em Educação, para exercer, ate ulterior deliberação,a função 
de diretor i (GEd-3) para diretor ii (GEd-3.1) da EEEM alvaro adolfo da 
Silveira/Santarem, a partir de07/03/2019.
Portaria Nº.: 9162/2021 de 26/10/2021
Retificar na PORTARIA nº 006510/2020 de 08/09/2020, que dispensou 
o servidor EdSoN ricardo PErEira caNTE, Matricula nº 5900087/1, 
Especialista em Educação, da função de diretor i (GEd-3) para diretor 
ii (GEd-3.1) da EEEM alvaro adolfo da Silveira/Santarem, a partir de 
10/09/2020.

Protocolo: 723114
..

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

.

eXtrato do editaL Nº80 /2021-UePa
Processo seLetiVo esPeciaL UaB 2021- Proseed/2021 Para o 
cUrso de esPeciaLiZaÇÃo eM eNsiNo de LÍNGUa PortUGUesa 
Na ModaLidade a distÂNcia
o reitor da Universidade do Estado do Pará – UEPa no uso de suas atri-
buições, em consonância com o regimento Geral da UEPa, torna públicas 
as normas e procedimentos do ProcESSo SElETiVo ESPEcial UaB 2021 
(PSE-UaB 2021) para o cUrSo dE ESPEcialiZaÇÃo EM ENSiNo dE lÍNGUa 
PorTUGUESa, ProGraMa UNiVErSidadE aBErTa do BraSil - UaB/caPES 
– UEPa, conforme Edital 05/2018-caPES/MEc, lei nº 9.394, de 20/12/1996 e 
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suas alterações dadas pela lei nº 13.478, de 30/08/2017 e do decreto 8.752 
de 09/05/2016, a ser ofertado por esta instituição de Ensino Superior, na 
modalidade a distância, em municípios do Estado do Pará.
as inscrições serão realizadas no período de 08 a 21/11/2021, exclusivamente 
via internet, por meio do endereço http://www2.uepa.br/proseed21.
o edital, na íntegra, está disponível no site https://www.uepa.br
Belém, 03 de novembro de 2021.
claY aNdErSoN NUNES cHaGaS
reitor da Universidade do Estado do Pará

Protocolo: 722387
..

secretaria de estado de 
assistÊNcia sociaL,
traBaLHo, eMPreGo e reNda

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

3º terMo aditiVo ao coNtrato adMiNistratiVo Nº 52/2018/seaster
Processo nº º 2021/787449
objeto: prorrogação de vigência por mais 12 (meses).
Vigência: 30/10/2021 à 29/10/2022
data da assinatura: 29/10/2021
funcional Programática: 87.101.08.244.1505.8860 / 
43.104.08.241.1505.8865 /43.101.08.122.1297.8338
Elemento de despesa: 3390.39
fonte: 0107 / 0166 / 0101
ação detalhada: 243.078 / 253.937 / 253.938
Valor Global: r$806.400,00
contratado: acQUa laV. SErViÇoS dE laVaNdEria lTda
cNPJ: 11.331.130/0001-23
Endereço: Travessa Barão do Triunfo, 2145, bairro: pedreira, Belém/Pa, 
cEP: 66.085-000
ordenador: inocencio renato Gasparim
Mat. 5945555/1

Protocolo: 722977
.

terMo de HoMoLoGaÇÃo
.

Processo adMiNistratiVo Nº. 2021/304099/seaster
PreGÃo eLetrÔNico Nº. 11/2021/seaster
o SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrE-
Go E rENda, no uso de suas atribuições legais;
considerando os autos do Processo administrativo nº. 2021/304099/SE-
aSTEr, que versa a respeito do Pregão Eletrônico nº. 11/2021/SEaSTEr, 
cujo objeto consiste na aquisição de Equipamentos de informática para 
atender demanda do contrato de repasse nº 813520/2014.
Considerando o despacho final do Sr. Pregoeiro e a manifestação do Núcleo de 
controle interno da SEaSTEr, por meio do Parecer Técnico acostado nos autos 
do supracitado processo, opinando pela Homologação do Pregão Eletrônico nº. 
11/2021/SEaSTEr, adjudicado em favor da empresa dP iNforMaTica lTda, 
cNPJ nº. 42.280.959/0001-78, pelo valor total de r$ 59.268,80 para o item 01 
e pelo valor total de r$ 13.945,60 para o item 02; empresa lS SErVicoS dE 
iNforMaTica E ElETroNica lTda, cNPJ nº. 10.793.812/0001-95, pelo valor 
total de r$ 54.600,00 para o item 03 e da empresa lVM coMErcio E SErVicoS 
dE iNforMaTica lTda, cNPJ nº. 10.397.564/0001-63, pelo valor total de r$ 
17.044,44 para o item 04;  uma vez demonstrada às regularidades das pro-
postas vencedoras, bem como as idoneidades das licitantes adjudicatárias, nos 
moldes do disposto pelo art. 45 do decreto Estadual nº. 534/2020;
rESolVE:
HoMoloGar o resultado do Pregão Eletrônico nº. 11/2021/SEaSTEr, 
adjudicado em favor da empresa dP iNforMaTica lTda, cNPJ nº. 
42.280.959/0001-78, pelo valor total de r$ 59.268,80 para o item 01 e 
pelo valor total de r$ 13.945,60 para o item 02; empresa lS SErVicoS dE 
iNforMaTica E ElETroNica lTda, cNPJ nº. 10.793.812/0001-95, pelo 
valor total de r$ 54.600,00 para o item 03 e da empresa lVM coMErcio 
E SErVicoS dE iNforMaTica lTda, cNPJ nº. 10.397.564/0001-63, pelo 
valor total de r$ 17.044,44 para o item 04;  uma vez demonstrada às 
regularidades das propostas vencedoras, bem como as idoneidades das 
licitantes adjudicatárias, nos moldes do disposto pelo art. 45 do decreto 
Estadual nº. 534/2020.
Belém (Pa), 25 de outubro de 2021.
iNocENcio rENaTo GaSPariM
SEcrETário dE ESTado dE aSSiSTÊNcia Social, TraBalHo, EMPrEGo 
E rENda

Protocolo: 723111
..

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO 
SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 769/2021-GaB/ Pres BeLÉM, 22 de oUtUBro de 2021. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30.04.2021, publicado no doE nº 34.571 de 03.05.2021, a contar 
de 30.04.2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94. considerando o 
Memorando nº 222 /2019 - adM-cJM de 07.05.2019, Parecer Jurídico 
nº 166/2019 - ProJUr de 12.06.2019, despachos do Presidente/faSEPa 
de 17.06.2019, aSPad de 21.10.2021 e do Presidente da faSEPa, de 
22.10.2021; r E S o l V E: art. 1º. dETErMiNar com fulcro no art. 199, 

a instauração da SiNdicÂNcia iNVESTiGaTiVa- Nº 12/2021 (Processo 
nº 2019/210508), a fim de averiguar subtração de equipamento. Art. 
2º. dESiGNar com base no art. 205, que os servidores MarcilENE do 
Socorro PaZ MoraES, matrícula nº 54197126/1, MEirE ElEN GoMES 
caETaNo, matrícula nº 57195164/1 e arlENE BriTo dE MoraES, 
matrícula nº 54195579/1, todos lotados neste Órgão, os quais sob a 
Presidência da primeira procederão à apuração dos fatos suscitados. art. 
3º. coNcEdEr com base no art. 201, parágrafo único, o prazo de 30 (trinta) 
dias para que a comissão designada conclua esta apuração e apresente 
relatório conclusivo. art.4º. Esta PorTaria entra em vigor na data de sua 
publicação no Diário Oficial do Estado. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, DÊ-
SE ciÊNcia E cUMPra-SE. lUiZ cElSo da SilVa Presidente da faSEPa.

Protocolo: 722776
Portaria Nº 770/2021-GaB/Pres.BeLÉM, 25 de oUtUBro de 2021. 
o PrESidENTE da fUNdaÇÃo dE aTENdiMENTo SocioEdUcaTiVo do 
Pará no uso das atribuições legais conferidas pelo decreto Governamental 
de 30/04/2021, publicado no doE nº 34.571 de 03/05/2021 a contar 
de 30/04/2021 e pelos dispositivos da lei nº 5.810/94.considerando o 
despacho da Gerência de Manutenção de Pessoal/GEMPES de 17/02/2021, 
o Parecer Jurídico nº 174/2021-ProJUr de 08/07/2021, o despacho do 
Presidente da faSEPa de 19/07/2021, os despachos do coordenador da 
aSPad e do Presidente da faSEPa de 01/10/2021;r E S o l V E:art. 1º. 
dETErMiNar, com fulcro no art. 199, a instauração da SiNdicÂNcia nº 
11/2021 (Processo nº 2016/324969), a fim de apurar os fatos constantes 
dos autos;art. 2º. dESiGNar, com base no art. 205, que as servidoras 
iZaBEla QUarESMa dE SiQUEira rocHa, matrícula nº 54194855/1, 
PaUla daNiElE BaSToS liNS, matrícula nº 5896647/1 e fraNciMar 
SoarES fraNco, matrícula nº 3198901/1 todas lotadas neste Órgão, que 
sob a Presidência da primeira, procedam à apuração do fato suscitado;art. 
3º. coNcEdEr, com base no parágrafo único do art. 201, o prazo de 
30 (trinta) dias para que a comissão Processante conclua a supracitada 
apuração e apresente relatório conclusivo;art. 4º. Esta PorTaria entra 
em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado.REGISTRE-
SE, PUBliQUE-SE, dÊ-SE ciÊNcia E cUMPra-SE.lUiZ cElSo da SilVa.
Presidente da faSEPa

Protocolo: 722918
.

tÉrMiNo de VÍNcULo de serVidor
.

distrato de coNtrato serVidor teMPorario
28- coNtrato serVidor teMPorÁrio Nº 193/2018
ParTES: faSEPa E JoSiaNE Garcia GENTil
MaTricUla: 6402849/ 1
carGo: Psicólogo
loTaÇÃo: UaSE i Benevides
adMiSSÃo: 25.06.2018
TÉrMiNo VÍNcUlo: 01.11.2021
ordENador rESPoNSáVEl: lUiZ cElSo da SilVa – PrESidENTE
cPf: 005.970.042-42

Protocolo: 723052
.

errata
.

errata da Portaria nº 727/2021, publicada no doe nº 34.722 de
 04/10/2021, Protocolo: 2021/1029396
Servidor: adriana do Nascimento franco
onde se lê: 04.10.21 a 03..11.21
 Leia-se:      04.10.21 a  02.11.21
luiz celso da Silva Presidente faSEPa

Protocolo: 722807
.

FÉrias
.

Portaria N°789/21-GP/GrH de 29 de outubro 2021
coNcEdEr 30(trinta)dias de férias regulamentares aos servidores abaixo 
relacionados:

NoME P.aQUiSiTiVo GoZ dE fÉriaS
 fErNaNda lETicia aNdradE dE SoUZa GoraYEB 20/21 20/12/2021 á 18/01/2022

iraNY da SilVa araUJo fraNÇa 20/21 15/12/2021 à 13/01/2022

ordenador responsável lUiZ cElSo da SilVa
Protocolo: 723008

.

.

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 781 de 27 de oUtUBro de 2021 -  
rESolVE: conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora Maria 
do Socorro SilVa daNTaS matrícula nº. 3194817/1, cargo aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, triênio 2014/2017, período 03.11.2021 à 02.12.2021.
Portaria Nº 783 de 27 de oUtUBro de 2021 -  
rESolVE: conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidor aNToNio 
fErNaNdo ParENTE da SilVa, matrícula nº. 54190320/1, cargo MoNiTor, 
triênio 14.03.2011/2014 complemento, período 06.12.2021 à 04.01.2022.
Portaria Nº 785 de 27 de oUtUBro de 2021 -  
rESolVE: conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora 
JUciclEidE NoroNHa corrEa, matrícula nº. 5407230/2, cargo 
MoNiTor, triênio 2014/2017, período 15.12.2021 à 13.01.2022.
Portaria Nº 784 de 27 de oUtUBro de 2021 -  
rESolVE: conceder, 30 (trinta) dias de licença Prêmio, servidora 
aNToNia roSa, matrícula nº. 54194851/1, cargo MoNiTor, triênio 10.01. 
2015/2018, período 13.12.2021 à 11.01.2022.
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Portaria Nº. 782 de 27 de oUtUBro de 2021 -  
rESolVE: Tornar sem Efeito, a PorTaria nº. 510/21 de 13.07.21, 
publicada no doE nº 34.646 de 22.07.21, que concedeu licença Premio 
ao servidor JoEl alMEida dE MaToS, no período de 08.07.2021 a 
06.08.2021, matricula 3207471/1, ocupante do cargo de aGENTE 
adMiNiSTraTiVo, lotado na Gerencia de Transporte - GZET, tendo como 
motivação o interesse particular.
lUiZ cElSo da SilVa - Presidente

Protocolo: 723021
..

secretaria de estado de JUstiÇa 
e direitos HUMaNos

.

.

Portaria
.

Portaria Nº 548/2021-GGP/seJUdH       Belém (Pa), 27 de outubro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 77, inciso Vi e 93 § 2º da lei 5.810/1994 - rJU/
Pa e o Processo administrativo Eletrônico nº. 2021/1188927;
rESolVE:
coNcEdEr licença para Tratar de interesse Particular à servidora lucienne 
Karla Teixeira Josino da costa, matrícula nº 57202433/1, ocupante do car-
go de assistente administrativo, no período de 03/01/2022 a 02/01/2024.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 723029
.

diÁria
.

diÁrias
Portaria Nº 555/2021
Processo: 1231603/2021
OBJETIVO: Realizar ações de fiscalização.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: igarapé-Miri/Pa
SErVidor:
1.raiMUNdo JorGE dUraNS da SilVa; carGo: Gerente; MaT: 61115/2; 
PErÍodo: 08 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 8,5
2.JoSÉ SaNTiNo fErrEira faro; carGo: agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 86649/1; PErÍodo: 08 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 8,5.
3.EdSoN rodriGUES coSTa; carGo: agente de Vigilância Sanitária; 
MaT: 86681/1; PErÍodo: 08 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 8,5..
4.claUdio daS MErcES cordEiro dE caSTro; carGo: Motorista; MaT: 
5061288/4; PErÍodo: 08 a 16/11/2021; Quantidade de diárias: 8,5.
José francisco de Jesus Pantoja Pereira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 722882
diÁrias
Portaria Nº 554/2021
1231622/2021
oBJETiVo: Para audiências de conciliação no polo de atendimento do Pro-
coN/Pa.
fUNdaMENTo lEGal: art. 145 da lei nº 5.810/94.
oriGEM: Belém/Pa
dESTiNo: MarabáPa.
SErVidor:
1.roSEaNE do Socorro dE oliVEira ModESTo; carGo: assistente 
administrativo; MaT: 57201171/1; PErÍodo: 07 a 12/11/2021; Quanti-
dade de diárias: 5,5
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 722898
.

aLteraÇÃo de FÉrias
.

Portaria Nº 549/2021-GGP/seJUdH        
Belém (Pa), 27 de outubro de 2021.
o SEcrETário dE ESTado dE JUSTiÇa E dirEiToS HUMaNoS, no uso 
de suas atribuições que lhe foram conferidas pelo decreto de 12/02/2021, 
publicado no doE nº 34.490 de 12/02/2021 e,
coNSidEraNdo o artigo 74 da lei nº 5.810 de 24 de janeiro de 1994 – 
rJU/Pa e, o Processo administrativo Eletrônico nº 2021/1209134,
rESolVE:
TraNSfErir, por necessidade do serviço, o período de gozo de férias do 
servidor Wagner Nascimento de almeida, matrícula funcional n°. 5901141/1, 
concedido por meio da PorTaria n°. 503/2021-GGP/SEJUdH de 07/10/2021, 
publicada no doE n°. 34.734 de 14.10.2021, do período de 03.11.2021 a 
02.12.2021, referente ao exercício 2021, para 29.11.2021 a 28.12.2021.
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE
JoSÉ fraNciSco dE JESUS PaNToJa PErEira
Secretário de Estado de Justiça e direitos Humanos

Protocolo: 723033

..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto ecoNÔMico, 
MiNeraÇÃo e eNerGia

.

.

adMissÃo de serVidor
.

Portaria N° 334/2021 - daF/sedeMe           
BElÉM, 29 dE oUTUBro dE 2021.
Nome: GErSoN WaNZEllEr rodriGUES/ Matricula: n° 73504153/2/ 
cargo: Gerente/ origem: Belém-Pa/ destino: aveiro e Jacareacanga-Pa/ 
Período: 08/11/2021 a 13/11/2021 /diária: 5,5 (cinco e meia)/objetivo: 
realizar vistorias técnicas para levantamento da situação das demandas de 
obras de energia elétrica em comunidades, cumprindo com as obrigações 
de metas de 2021 do PPa.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 723205
.

diÁria
.

Portaria N° 336/2021 - daF/sedeMe         
BElÉM, 29 dE oUTUBro dE 2021.
Nome: GErSoN WaNZEllEr rodriGUES/ Matricula: n° 73504153/2/ 
cargo: Gerente/ origem: Belém-Pa/ destino: itaituba, Novo Progresso e 
Trairão-Pa/ Período: 14/11/2021 a 20/11/2021 /diária: 6,5 (seis e meia)/
objetivo: participar de ação do projeto “SEdEME iTiNEraNTE”, que ocor-
rerá na região do Tapajós.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 723332
.

torNar seM eFeito
.

Portaria N° 102/2021 GGa/sedeMe –  
BElÉM, dE 01 dE NoVEMBro dE 2021
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria N° 101/2021 GGa/SEdEME – fÉriaS 
NoVEMBro – BElÉM, dE 28 dE oUTUBro dE 2021, publicada no doE 
34.753 de 29/10/2021, protocolo 722644.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBrÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 722842
Portaria N° 335/2021 – BeLÉM, de 29 de oUtUBro de 2021
TorNar SEM EfEiTo a PorTaria nº 330/2021 daf-SEdEME – BElÉM, dE 28 dE 
oUTUBro dE 2021, PUBlicada No doE 34.753 dE 29/10/2021, protocolo 722318.
dÊ-SE ciÊNcia, rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
MicHEllE aBraHÃo aBdoN
diretora de administração e finanças

Protocolo: 723322
..

INSTITUTO DE METROLOGIA
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

diÁria
.

Portaria nº 219/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 27 de outubro de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do 
Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, 
inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o 
decreto governamental publicado no doE n° 34.631 de 08 de julho de 2019.
origem: Belém.
destino: Ulianópolis.
objetivo: realizar visita administrativa e participação em evento.
Servidores: rUBENS MaGNo caMPElo cUNHa/ Matrícula: 496 – Valor: 
r$ 356,07.
Período: 28/10 a 29/10/2021 – 1,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 722875
Portaria nº 220/2021 GaB/iMetroPara/iNMetro, 08 de setembro de 2021.
fundamento legal: a PrESidENTE do instituto de Metrologia do Estado do 
Pará - iMETroPará, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 5°, 
inciso i, da lei Estadual n° 7.136, de 27 de maio de 2008 e de acordo com o 
decreto governamental publicado no doE n° 34.631 de 08 de julho de 2019.
origem: Belém.
destino: Brasília-df.
objetivo: participar de reunião do inmetro.
Servidores: rafaEla BaraTa cHaVES/ Matrícula: 490 – Valor: r$ 
1.424,32.
Período: 03/11 a 05/11/2021 – 2,5 diárias.
ordenadora: rafaela Barata chaves.

Protocolo: 722877
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..

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PARÁ

.

.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato
termo aditivo: 005
contrato: 032/2018 – JUcePa.
data da assinatura: 28/10/2021.
1. Este termo aditivo tem por objeto: alteração de posto de trabalho e 
redução do valor do contrato por 03 (três) meses.
1.1.1 considerando a necessidade da Junta comercial do Estado do Pará – 
JUcEPa, o posto de trabalho do Município de Tucurui será remanejado por 
posto de trabalho no Município de Xinguara a partir do mês de outubro/2021.
1.1.2 assim, altera-se a cláusula Quarta – item 4.2 do contrato originário. 
onde se lê: região de Tucurui, leia-se: região de Xinguara.
1.1.3 E altera-se a cláusula décima Terceira do contrato originário. onde 
se lê: Tucurui, leia-se: Xinguara.
1.2.1 os serviços de limpeza na Unidade desconcentrada da Tucurui foi 
descontinuado no mês de julho/2021 e perdurou até o mês de setem-
bro/2021. assim, o valor mensal de r$ 3.782,81 (três mil, setecentos e oi-
tenta e dois reais e oitenta e um centavos) fica reduzido durante 03 (três), 
perfazendo uma redução de r$ 11.348,43 (onze mil, trezentos e quarenta 
e oito reais e quarenta e três centavos).
contratado: diaMoNd SErViÇoS dE liMPEZa E MÃo dE oBra EirEli.
cNPJ: 08.538.011/0001-31.
dê se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se.
ordenadora: cilene Moreira Sabino de oliveira– Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 722797
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

terMo de cooPeraÇÃo N° 051/2021
Pae N° 2021/1021702.
assinatura: 28/10/2021.
Vigência: 28/10/2021 à 27/10/2023.
constitui objeto deste TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica a conjugação de 
esforços entre os signatários para:
I – Fomentar a simplificação e racionalização do processo de registro e 
legalização do empresário e sociedades empresárias, com o intuito de in-
gresso de novos empreendimentos na economia formal, reduzindo custos 
e prazos para o empreendedor;
ii – realizar ações conjuntas de incentivo às micro e pequenas empresas 
visando a implantação e/ou aperfeiçoamento de Programas de integridade 
(compliance), em busca da prevenção da corrupção e da valorização de 
condutas éticas nas relações das micro e pequenas empresas com o Poder 
Público, com o setor privado e até com os clientes em geral, permitindo 
a construção de um ambiente empresarial saudável, valorizando a livre 
concorrência, incentivando uma competição corporativa mais justa e a mi-
nimização dos riscos das empresas de sofrerem sanções pelo Poder Público 
por não cumprimento de leis e normas;
iii – o intercâmbio de informações, documentos e de apoio técnico-insti-
tucional, necessários à consecução do objeto do presente TErMo dE co-
oPEraÇÃo TÉcNica.
Partes: Junta comercial do Estado do Pará e o Ministério Público do Estado 
do Pará -MP/Pa, cNPJ: 05.054.960/0001-58.
ordenadora responsável: cilene Moreira Sabino de oliveira- Presidente da JUcEPa.

Protocolo: 722789
.

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DO 
PROGRAMA DE MICROCRÉDITO 
CREDCIDADÃO

.

.

diÁria
.

Portaria nº 108/2021 – 29  de outubro    de 2021.
o diretor Geral do Núcleo de Gerenciamento do Programa de Microcrédito 
crEdcidadÃo, no uso de suas atribuições legais, conferidas no art. 3º da 
lei 7.774, de 23/12/2013.
rESolVE:
i - coNcEdEr diárias aos servidores e colaborador eventual abaixo, de acordo 
com as bases vigentes, no trecho Belém/abaetebuta/igarapé Mirim/Belém, 
com o objetivo de realizar visitas aos futuros microempreendedores dos mu-
nicípios acima mencionados, no programa NGPM-crEdicidadÃo.

Nome Matrícula / cPf cargo Período Nºdiárias
TErcio JUNior SoUSa 

NoGUEira 57199036 dirETor 30 a 
31/10/2021 1 1/2

orlaNdo aZEVEdo 
rEiS NETo 57191916 SEcrETário dE GaBiNETE 30 a 

31/10/2021 1 1/2

ricardo HaMiNTaS 
MarTiNS PErEira 80846315 GErENTE rEGioNal

30 a 
31/10/2021 1 1/2

SilBENE criSTiNa liS-
Boa da coNcEiÇÃo 5952039-1 GErENTE rEGioNal 30 a 

31/10/2021 1 1/2

faUSTo BoTElHo dE 
carValHo

837.863.092-
72 colaBorador EVENTUal 30 a 

31/10/2021 1 1/2

ii-dê-se ciência, registre-se, publique-se e cumpra-se
Tercio Junior Sousa Nogueira
diretor Geral em exercício
NGPM-crEdcidadÃo

Protocolo: 723235
..

secretaria de estado de 
deseNVoLViMeNto UrBaNo
e oBras PÚBLicas

.

..

terMo aditiVo a coNtrato
.

12º tac Nº 54/2016 – cP Nº 35/2015
Partes:
Secretaria de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas – 
cNPJ 03.137.985/0001-90 coNSTrUTora lEal JUNior lTda - cNPJ 
05.574.132/0001-40
oBJETo: obra de recuperação e Pavimentação asfáltica de Vias Urbanas 
com cBUQ na região de integração do lago do Tucuruí no Total de 50 Km, 
neste Estado.
Justificativa: Prorrogação de prazo, cfe. Art. 57, §1º, II da Lei nº 8.666/93 
e manutenção da suspensão da execução dos serviços.
Vigência: 21/10/2021 a 19/01/2022
data de assinatura: 21/10/2021
ordenador: Benedito ruy Santos cabral
Secretário de Estado de desenvolvimento Urbano e obras Públicas

Protocolo: 723240
..

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARÁ

.

1° terMo aditiVo coNtrato Nº 55/2020
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 22.10.2021, encerrando em 21.10.2022.
data da assinatura: 20/10/2021.
contratada: Servpred Serviços Predial e ambiental ltda, cNPJ: 
13.803.194/0001-05.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 722945
2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 69/2020
objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 20.11.2021, encerrando em 19.11.2022.
data da assinatura: 28/10/2021.
contratada: W cunha da Silva Eireli, cNPJ: 05.092.319/0001-08.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 722951
2° terMo aditiVo ao coNtrato N° 33/2020
objeto: Prorrogação do prazo de execução dos serviços por mais 12 (doze) 
meses, iniciando em 27.08.2021, encerrando em 26.08.2022, e prorroga-
ção do prazo de vigência contratual por mais 12 (doze) meses, iniciando 
em 27.10.2021, encerrando em 26.10.2022.
data da assinatura: 26/10/2021.
contratada: SMc Serviços de construção ltda, cNPJ: 14.401.775/0001-83.
ordenador: José antônio de angelis.

Protocolo: 722953
..

NÚCLEO DE GERENCIAMENTO DE 
TRANSPORTE METROPOLITANO

.

termo aditivo: 1
data de assinatura: 20/10/2021
Vigência: 23/10/2021 a 10/12/2021
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Prorrogação de prazo de execução do contrato, bem como na 
supressão do valor originalmente contratado, tudo com fulcro no art. 57, 
inciso ii, e art.65, i, alínea “b”, §1º da lei nº8.666/93.
contrato: 001
Exercício: 2021
contratado: EQUaTorial Pará diSTriBUidora dE ENErGia S.a.–EQTl
Endereço: Rod Augusto Montenegro, Bairro: Coqueiro, kM 8,5, CEP. 66823- 
010 - Belém/Pa
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 722949
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termo aditivo: 4
data de assinatura: 29/10/2021
Vigência: 31/10/2021 a 30/12/2021
Classificação do Objeto: Obra/Serviço Engenharia
Justificativa: Prorrogação de prazo de vigência do Contrato, bem como a 
adição do valor de r$13.000,00(treze mil reais) tudo com fulcro no art. 57, 
ii, c/c art.65, i, alínea “b”, §1º da lei nº8.666/93.
contrato: 007
Exercício: 2020
contratado: TErra lTda
Endereço: Travessa 14 de Março, 1.008, Umarizal,cEP. 66.055-490 - Belém/Pa
ordenador: Eduardo de castro ribeiro Junior

Protocolo: 722995
..

secretaria de estado de 
ciÊNcia, tecNoLoGia e edUcaÇÃo 
sUPerior, ProFissioNaL e 
tecNoLÓGica

.

.

errata
.

Fica retificado na publicação da PORTARIA nº 503, de 27 de outu-
bro de 2021, publicada no doe nº 34.751 do dia 28/10/2021.
onde se lê: [...]  01 e ½(uma e meia) diárias...
Leia-se: [...]  1/2 (meia) diária...
rEGiSTrE-SE, PUBliQUE-SE E cUMPra-SE.
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica, em 29 de outubro de 2021.

Protocolo: 723004
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato do terceiro terMo aditiVo ao coNtrato de Ges-
tÃo Nº 01/2017 – sectet / Biotec-aMaZÔNia
coNtrato de GestÃo nº 01/2017
Nº Termo aditivo: 03
objeto do contrato de Gestão: Tem como  objetivo é a execução do Geren-
ciamento e da Gestão do Programa BIOPARÁ, nos parâmetros definidos do 
Edital Público n. 004/2017, por meio do estabelecimento de parceria entre 
as partes contratantes, assegurando à coNTraTada a responsabilidade 
pela gestão e operação do referido programa.
objeto do Termo aditivo: o presente Termo aditivo tem por objeto:
a) inclusão no item 03 - PlaNo dE aPlicaÇÃo doS rEcUrSoS e item 
04 - croNoGraMa dE dESEMBolSo do Plano de Trabalho do contrato de 
Gestão nº 01/2017 referente ao acréscimo no r$ 1.179.902,62 (Um mi-
lhão cento e setenta e nove mil novecentos e dois reais e sessenta e dois 
centavos) em despesas de capital (obras e instalação), para a execução 
do Projeto “inovação Tecnológica para a construção adaptada às condições 
amazônicas, em especial, a ribeirinha”, conforme aNEXo 1.
b) os recursos necessários para a execução do objeto do Termo aditivo 
deste contrato de Gestão nº 01/2017- SEcTET/BioTEc-aMaZoNia, re-
ferente ao aporte dos recursos no valor de r$ 1.179.902,62 (Um milhão 
cento e setenta e nove mil novecentos e dois reais e sessenta e dois cen-
tavos), sendo oriundos das seguintes dotações orçamentárias da SEcTET. 
os recursos serão liberados de acordo com o cronograma de desembolso 
do Plano de Trabalho, aNEXo 1, que fazem parte deste Termo aditivo, con-
forme a seguinte classificação orçamentária:

fUNcioNal ProGra-
MáTica ElEMENTo dE dESPESa aÇÃo foNTE PlaNo iNTErNo

48101.19.571.1490.8929 445041 262171 0124 207.000.8929-E
48101.19.571.1490.8929 335041 246622 0124 207.000.8929-c

data de assinatura: 28/10/2021
início da Vigência: 28/10/2021
Término da vigência: 28/11/2022
Órgão Supervisor/Entidade:
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica- SEcTET. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
organização Social BioTEc-aMaZÔNia (cNPJ nº 26.791.074/0001-87)
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 723041
.

terMo de cooPeraÇÃo tÉcNica
.

eXtrato do terceiro terMo aditiVo ao terMo de cooPeraÇÃo 
tÉcNica e FiNaNceira Nº 002/2016 – sectet/BaNParÁ /ProdePa
terMo nº 002/2016
Nº Termo aditivo: 03
objeto do Termo de cooperação Técnica e fiNaNcEira o presente Termo 
aditivo tem sua origem no TErMo dE cooPEraÇÃo TÉcNica E fiNaNcEi-
ra Nº 002/2016, celebrado entre o BaNco do ESTado do Pará - BaNPa-
ra a SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo 
SUPErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica – SEcTET coM iNTErVENi-
ÊNcia da EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMUNicaÇÃo 
DO ESTADO DO PARÁ – PRODEPA, que tem a finalidade de estabelecer a 
cooperação técnica com vistas a atender as necessidades do BaNPara 
doravante ao Projeto BaNPara coNEcTado, pois se trata da implantação 
de diversas redes de comunicação de dados em rádios de alta capacidade 

ou em fibra ótica sobre linhas de distribuição e transmissão de parceiros do 
Governo do Estado do Pará.
objeto do Termo aditivo: o presente Termo aditivo tem por objeto as se-
guintes alterações:
1) alterar a denominação de SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEc-
NoloGia E EdUcaÇÃo ProfiSSioNal E TEcNolÓGica – SEcTET para 
SEcrETaria dE ESTado dE ciÊNcia, TEcNoloGia E EdUcaÇÃo SU-
PErior, ProfiSSioNal E TEcNolÓGica – SEcTET, prevista na lei nº 
9.104/2020 de 14/09/2020, publicada no doE nº 34.284 de 17/07/2020;
2) Prorrogar, por 12 meses, o prazo de vigência do TErMo dE cooPEra-
ÇÃo TÉcNica E fiNaNcEira Nº 002/2016, até 26/10/2022.
data de assinatura: 26/10/2021
início da Vigência: 26/10/2021
Término da vigência: 26/10/2022
Partícipes:
Banco do Estado do Pará – BaNPará (cNPJ nº: 04.913.711/0001-08)
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação Superior, Profissio-
nal e Tecnológica- SEcTET. (cNPJ nº: 08.978.226/0001-73)
Universidade federal do Pará - UfPa (cNPJ nº 34.621.748/0001-23)
Empresa de Tecnologia da informação e comunicação do Estado do Pará – 
ProdEPa (cNPJ nº  05.059.613/0001-18), como interveniente/Executora.
ordenador: carlos Edilson de almeida Maneschy, Secretário de Estado.

Protocolo: 722970
..

FUNDAÇÃO AMAZÔNIA DE AMPARO
A ESTUDOS E PESQUISAS

.

.

FÉrias
.

Portaria N° 214/2021 – GaBiNete, de 27 de outubro de 2021.
o diretor-Presidente da fUNdaÇÃo aMaZÔNia dE aMParo a ESTUdoS 
E PESQUiSaS - faPESPa, no uso de suas atribuições legais, e com funda-
mento na seção ii, do art. 7º, da lei complementar Estadual n. 061, de 24 
de julho de 2007, e alterações posteriores.
rESolVE:                 
conceder férias regulamentares aos servidores da fundação amazônia de 
amparo a Estudos e Pesquisas - faPESPa, conforme abaixo:

Matrícula Nome Período aquisitivo Gozo

5890006/3 SaMUEl aUGUSTo 
SiQUEira filHo 08/01/2021 a 07/01/2022 12/01/2022 a 10/02/2022

5916895/1 aNdErSoN alBErTo 
SaldaNHa TaVarES 25/11/2020 a 24/11/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5946490/1 JUraNdir SEBaSTiÃo 
TaVarES SidriM 08/01/2021 a 07/01/2022 10/01/2022 a 08/02/2022

5916900/1 BENEdiTo dE JESUS 
HENdErSoN Gordo 09/12/2020 a 08/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5702399/5
 

iVaNa aUGUSTa BriTo 
dE SoUSa

 
11/09/2020 a 10/09/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

57200750/2 ValTENES aSSUNÇÃo 
dE SoUSa 01/01/2021 a 31/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

57224705/2
 

cilUMar HUdSoN 
SoriaNo PaNToJa

 
30/12/2020 a 29/12/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5946072/1 lUciaNE da SilVa 
VaScoNcElloS 08/01/2021 a 07/01/2022 10/01/2022 a 08/02/2022

5930505/2
 

aNdrEi aNToNY da 
cUNHa caSTro

 
10/05/2020 a 09/05/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

3254976/4
 

Mario raMoS riBEiro
 12/07/2018 a 17/07/2019 05/01/2022 a 03/02/2022

5737885/2
 

alBiNo dE JESUS 
araGÃo

 
01/07/2020 a 30/06/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

5009189/1 doUGlaS JacEGUai 
diNEllY riBEiro 01/06/2020 a 31/05/2021 03/01/2022 a 01/02/2022

registre–se, Publique-se e cumpra-se.
Gabinete do diretor-Presidente, em 27 de outubro de 2021.
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 722932
.

oUtras MatÉrias
.

eXtrato de decisÃo
Processo administrativo sancionatório - Portaria nº 
199/2020-GaBiNete
(Processo Eletrônico nº 2020/910877)
aprovo o Parecer Jurídico nº 255/2019–ProJUr/faPESPa, e determino a 
anulação de todos os atos praticados pelas comissões processantes, exceto 
os relatórios da referida comissão (seq. 62 e 84) e, oportunamente, adoto 
os seus fundamentos para:
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•Digitalização integral do processo n° 2016/438115, transladando-se có-
pia de autenticidade do Parecer jurídico n° 193/2021 – ProJUr/faPESPa; 
folha de despacho seq.89, e da presente decisão;
•Abertura de processo autônomo indenizatório à empresa E.W.S.D.I.L.E.P.P, 
a ser autuado e executado pela diretoria administrativa – dirad, o qual 
deverá ser apensado aos autos n° 2016/438115;
•Após digitalização, proceda-se com anulação da contratação, nos termos assi-
nalados nos autos n. 2016/438115 (autos físicos), conforme item 39 do Parecer;
•Notificar a comissão processante, quanto a necessidade de atendimento 
às disposições da lei nº 8.972 de 13 de janeiro de 2020, que regula o 
processo administrativo no âmbito da administração Pública do Estado do 
Pará, especialmente da seção iV do capítulo XX, a qual apresenta disposi-
ções específicas aplicáveis aos Procedimentos Sancionatórios.
registre-se, Publique-se e cumpra-se.
Belém, 27 de outubro de 2021
Marcel do Nascimento Botelho
diretor-Presidente

Protocolo: 722936
..

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DO ESTADO DO PARÁ

.

.

aPostiLaMeNto
.

aPostiLa Nº. 076/2021 - oBJETo: adequação da dotação orçamen-
taria para o Exercício 2021 -  daTa da aSSiNaTUra: 22/10/2021 - coN-
TraTo:  Nº 002/2020 – ParS ProdUToS dE ProcESSaMENTo dE dadoS 
lTda - Valor Para o EXErcÍcio dE 2021 - r$ 1.920.000,00 - doTaÇÃo 
rÇaMENTária: 23.126.1508.8894 – 449035 / 449040  – 0301 – ordena-
dor de despesa: MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa.

Protocolo: 722788
.

oUtras MatÉrias
.

terMo aditiVo 2021 ao acordo coLetiVo de traBaLHo Para 
PerÍodo 2020/2022, QUe eNtre si FirMaM Na ForMa aBaiXo, 
o siNdicato dos traBaLHadores e traBaLHadoras eM tec-
NoLoGias da iNForMaÇÃo No estado do ParÁ – siNdPd/Pa, 
cNPJ/MF Nº. 15.306.252/0001-27, doraVaNte deNoMiNado 
GeNericaMeNte de siNdicato e a eMPresa de tecNoLoGia 
da iNForMaÇÃo e coMUNicaÇÃo do estado do ParÁ – Prode-
Pa, cNPJ Nº. 05.059.613/0001-18.  
o presente aditivo mantém todas as cláusulas econômicas do acordo coleti-
vo de Trabalho 2020/2022 e altera as seguintes cláusulas: cláUSUla TEr-
cEira – PiSo Salarial a tabela de piso salarial, praticada pela empresa, 
não sofrerá reajuste na mesma data base e período de vigência do presente 
acT, em razão da pandemia mundial da coVid-19 e por força do decreto 
Estadual nº 955, de 12 de agosto de 2020. cláUSUla QUarTa – rEaJUSTE 
Salarial - Em razão da pandemia mundial (coVid-19), que trouxe consigo 
grave crise econômica em escala global e determinações contidas no decreto 
Estadual nº 955, de 12 de agosto de 2020, não será concedido reajuste sa-
larial para os empregados da ProdEPa. Parágrafo Único – o percentual de 
8,3%, calculado com base no iNPc, do período de 01/06/2020 a 31/05/2021, 
fica acumulado aos 2,05% do período de 01/06/2019 a 31/05/2020, e acu-
mulado aos 4.78% relativo as perdas salariais do período de 01/06/2018 a 
31/05/2019, acumulados aos 12.18% relativos ao período de 01/06/2015 
a 31/05/2017, cujo montante os trabalhadores não renunciam. cláUSUla 
dÉciMa PriMEira - aUXÍlio-aliMENTaÇÃo - a partir de 1º de junho de 
2020, será fornecido aos empregados da Empresa, excetuando-se os enume-
rados no Parágrafo 3º, desta Cláusula, ao final de cada mês, e de uma única 
vez, 5 auxílio alimentação ou equivalente, com observância dos princípios es-
tatuídos no Programa de alimentação do Trabalhador – PaT. Parágrafo 1º – a 
partir do mês de junho de 2021, a ProdEPa fornecerá aos empregados carga 
de tíquete alimentação no valor de r$50,00 (cinquenta reais). Passando o 
auxílio alimentação ao valor de r$50,00 (cinquenta reais) ou equivalente, a 
razão de 24 (vinte e quatro) dias por mês. Parágrafo 2º - a ProdEPa pagará 
o retroativo à 1º de junho de 2021, reajustado sobre todas cartelas mensais, 
além das cargas relativas aos tíquetes extras (círio e Natalino). Parágrafo 3º 
- o auxílio alimentação será fornecido aos empregados da Empresa, excetu-
ando-se os enumerados no Parágrafo 5º desta cláusula, ao final de cada mês, 
e de uma única vez, auxílio alimentação ou equivalente, com observância dos 
princípios estatuídos no Programa de alimentação do Trabalhador - PaT. Pa-
rágrafo 4º –os índices de participação dos empregados no custo do auxílio 
alimentação do seu salário-base, serão: 

custo operacional% Participação Mês do EmpregadoValor facial2faixa Salarial¹
Mês (24dias)dia

    6,00   0,250,5%50,00 <4
  12,00   0,501,0%50,00 >4 e <6
  24,00   1,002,0%50,00 >6 e <8
  36,00   1,503,0%50,00 >8 e <10

48,00    2,004,0%50,00 >10

1 - Expresso em salários mínimos; 2 - expresso em real (r$).
Parágrafo 5º – Não serão contemplados com o benefício do auxílio alimentação 
os empregados: a) Em licença para atividade político-partidária; b) com contrato 
de trabalho suspenso, à exceção dos empregados aposentados por invalidez; c) 
À disposição de outros Órgãos da administração Pública, com exceção dos que 

estejam a serviço da ProdEPa, sendo o referido caso, compreendidos como 
aqueles que, apesar de cedidos, a ProdEPa permaneça com o ônus pelo pa-
gamento das remunerações devidas, como contraprestação do trabalho presta-
do. Parágrafo 6º – o referido benefício não integra a renumeração do empregado, 
para nenhum fim de direito; Parágrafo 7º – O recebimento do auxílio alimentação 
fica condicionado à consignação em folha da participação do empregado no custo 
do auxílio, conforme tabela constante na cláusula que trata dos índices de partici-
pação dos empregados no custo do auxílio alimentação acima descrita, ou ainda, 
caso não seja possível, ao depósito do valor correspondente a este na tesouraria 
da ProdEPa, até o dia 30 (trinta) de cada mês, sob pena de não recebimento 
do auxílio alimentação ou benefício equivalente. cláUSUla dÉciMa SEGUNda - 
aUXÍlio aliMENTaÇÃo EXTraordiNário E NoTUrNo -  a Empresa fornecerá 
vale alimentação no valor facial de r$ 50,00 (cinquenta reais), para os empre-
gados que exercerem trabalho noturno, no horário compreendido entre as 22 
horas de um dia às 05 horas do dia seguinte, quando o empregado convocado 
permanecer trabalhando por mais de 06 (duas) horas consecutivas, após sua 
jornada de trabalho. Parágrafo Único – a Empresa fornecerá obrigatoriamente 12 
horas antes do início o vale alimentação extraordinário, no valor facial r$50,00 
(cinquenta reais), para os empregados que estiverem em regime de hora extra 
nos dias de sábado, domingo e feriados, ressalvadas as hipóteses de chamados 
não programados, em que poderá ser fornecido em até 24:00 após a realização 
do serviço. cláUSUla TriGÉSiMa SÉTiMa - licENÇa SEM rEMUNEraÇÃo - a 
critério exclusivo da diretoria Executiva, conceder-se-á a pedido do empregado 
efetivo com mais de 05 (cinco) anos de serviço efetivo, licença para tratar de 
assuntos particulares, pelo prazo de até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias 
consecutivos, sem remuneração, podendo este prazo ser renovado, sempre que 
necessário, por até igual período, a critério da diretoria Executiva. cláUSUla 
dÉciMa QUarTa – aUXÍlio À EdUcaÇÃo  - o empregado que tiver dependente 
legal na faixa etária entre 3 (três) meses e 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 
29 (vinte e nove) dias, será reembolsado a título de educação. Parágrafo 1º - 
Para efeito de percepção do auxílio educação, considerar-se-ão, os dependentes 
legais, devidamente comprovados nos termos da legislação vigente. Parágrafo 
2º - O valor do benefício fica estipulado R$- 380,00 (trezentos e oitenta reais), 
por dependente, condicionado a apresentação mensal pelo empregado, do com-
provante da despesa expedido pela respectiva instituição de ensino ou creche, 
na qual seus dependentes legais estejam matriculados, vedado o pagamento 
retroativo do benefício. Parágrafo 3º - o empregado fará jus ao benefício, a con-
tar da data do protocolo de seu requerimento, e desde que declare que o outro 
cônjuge não recebe benefício semelhante. caso ambos os cônjuges sejam em-
pregados da ProdEPa, o benefício será pago à mãe ou àquele que tiver à guarda 
do filho. CLÁUSULA QUADRAGÉSIMA SEGUNDA - FÉRIAS - A data de início das 
férias anuais, individuais ou coletivas não poderá recair em sábados, domingos 
e feriados ou facultados, nem iniciar dois dias antes de feriado ou dia de re-
pouso semanal remunerado. Parágrafo 1º – fica assegurado aos Empregados o 
direito à venda de 1/3 dias de férias; Parágrafo 2º – A todos os Empregados fica 
assegurado o direito de parcelamento do gozo das férias da seguinte forma: - o 
empregado que optar em converter em pecúnia 1/3 dos dias de férias, apenas 
poderá fracionar o gozo de suas férias em dois períodos; - o empregado que não 
optar pela venda de 1/3 das férias, poderá fracionar o seu gozo em até três perí-
odos; - deverá ser observado que, necessariamente, o gozo de um dos períodos 
seja de no mínimo 14 dias consecutivos e os demais não poderão ser inferiores 
a 05 dias consecutivos; Parágrafo 3º – Em caso de substituição da Chefia por 
empregado pertencente ao quadro efetivo ou comissionado da Empresa, fica 
garantido a este, o pagamento do salário correspondente ao cargo da Chefia, 
o qual será pago de maneira proporcional ao período que perdurar a substitui-
ção. cláUSUla QUiNQUaGÉSiMa SEXTa – HoMoloGaÇÃo - as partes irão pro-
mover todos os esforços, para que o pedido de homologação do presente Termo 
aditivo ao acordo coletivo de Trabalho, não ultrapasse 10 (dez) dias. Parágrafo 
Único – Vigência do aditivo ao acordo coletivo de Trabalho a vigência do presente 
Termo aditivo ao acordo coletivo de Trabalho será de 1 (um) ano, a contar de 1º 
de junho de 2021. cláUSUla  QUiNQUaGÉSiMa oiTaVa – rENEGociaÇÃo dE 
cláUSUla dE rEaJUSTE Salarial - as partes convencionam que retornarão as 
negociações relativas aos reajustes salariais, uma vez expirado o prazo de vigên-
cia do decreto nº 955 de 12 de agosto de 2020. dÉBora SiroTHEaU SiQUEira 
rodriGUES - PrESidENTE - cPf 609.944.602-47 SiNdicaTo doS TraBalHa-
dorES E TraBalHadoraS EM TEcNoloGiaS da iNforMaÇÃo No ESTado 
do Pará – SiNdPd-Pa - MarcoS aNTÔNio BraNdÃo da coSTa - PrESidEN-
TE - cPf 048.051.862-91 EMPrESa dE TEcNoloGia da iNforMaÇÃo E coMU-
NicaÇÃo do ESTado do Pará – ProdEPa

Protocolo: 722826
..

secretaria de estado
de esPorte e LaZer

.

.

errata
.

errata
errata ao eXtrato do terMo de coNVÊNio 04/2021 – seeL, Pro-
tocoLo Nº 720279, PUBLicada No doe Nº 34.746 de 25 de oUtUBro 
de 2021. a QUaL aLtera a ViGÊNcia do terMo de coNVÊNio.
oNde se LÊ:
Valor: “r$20.000,00 (vinte mil reais).”
Leia-se:
Valor: “r$ 22.000,00 (vinte dois mil).”
Belém, 29 de outubro de 2021.
NiVaN SETUBal NoroNNHa
SEcrETário dE ESTado dE ESPorTE E laZEr

Protocolo: 722913
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.

coNtrato
.

eXtrato de coNtratos teMPorÁrios – seeL
Processo: 2021/398732
ModalidadE dE adMiSSÃo: Temporário
oBJETo: contratação de servidores por tempo determinado através de 
PSS - 002/2021
coNTraTaNTE: Secretaria de Estado de Esporte E lazer – SEEl
aSSiNaTUra: 29/10/2021
ViGÊNcia: 03/11/2021 à 03/11/2022

coNTraTo N° coNTraTado fUNÇÃo
053 caio BaNdEira dE alMEida  TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE
054 raQUEl SilVa MorEira  TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE

055 PEdro PErEira dE alMEida 
JUNior TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE

056 iZaBEla TriNdadE BorGES 
BElÉM  TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE

057 rEiNaldo riBEiro da coSTa  TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE
058 WaNdErSoN fErrEira calado  TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE

059 GlaUBEr roBErTo SoarES 
alVES TÉcNico EM GESTÃo dE ESPorTE

funcional Programática: 08101.27.122.1297.8339p
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 319004
Pi: 4120008339p
ação: 186475
funcional Programática: 08101.27.331.1297.8311c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339046
Pi: 4120008311c
ação: 232797
funcional Programática: 08101.27.331.1297.8312c
fonte de recursos: 0101000000
Elemento de despesa: 339049
Pi: 4120008312c
ação: 232798
ordENador dE dESPENSa: NiVaN SETUBal NoroNHa.

Protocolo: 723301
.

diÁria
.

Portaria Nº. 390/2021-seeL, de 28 de oUtUBro de 2021.
coNcEdEr, 5 e ½ diárias ao servidor ValdEMiro fErNaNdES coElHo 
JUNior, matricula nº para deslocamento ao município de Salinópolis no 
período de 29/10 a 03/11/2021 com objetivo de participar do evento deno-
minado ação na praia 2021. ordenador: Nivan Setubal Noronha.

Protocolo: 723250
.

oUtras MatÉrias
.

aViso de coNVocaÇÃo do seGUNdo coLocado - toMada de 
PreÇos Nº 03/2018 seeL
o Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Esporte e lazer, por 
intermédio do Presidente da comissão Especial de licitação, torna público 
que em face do TErMo dE rESciSÃo UNilaTEral do coNTraTo adMi-
NiSTraTiVo Nº 021/2018 da empresa PlaNo dirETor coNSTrUTora 
lTda ME, inscrita sob nº de cNPJ: 17.572.133/0001-35, conforme proces-
so administrativo nº 2016/141996, e do Parecer emitido pela assessoria 
Jurídica nº 461/2020 e em conformidade com art. 87, 88 e 95 da lei 
nº 8.666/93, CONVOCA a empresa remanescente, na ordem de classifi-
cação, empresa coElHo QUEiroZ coNSTrUÇÃo lTda EPP, inscrita sob 
nº de cNPJ: 15.142.883/0001-41, para apresentar proposta de preços e 
documentos habilitatórios atualizados, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 
para a licitação, e, para querendo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado assinar contrato cujo objeto é: Contratação de empre-
sa especializada para a construção de Ginásio Poliesportivo no município 
de Marapanim/Pa, oriundo do contrato de repasse nº 831696/2016/Mc/
caiXa e conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no 
instrumento convocatório da Tomada de Preços nº 03/2018 SEEl.
Belém-Pa, 3 de novembro de 2021.
rafael Theocharopoulos corrêa
Presidente de comissão de licitação

Protocolo: 723065
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secretaria de estado
de tUrisMo
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Portaria
.

Portaria Nº 001/dPot/setUr, de 29 de oUtUBro de 2021
dispõe sobre os requisitos de enquadramento para concessão de benefício 
fiscal ICMS, instituído pelo Decreto nº 1840, de 03, de setembro de 
2021 para as empresas de transporte aéreo, e dá outras providências. o 
SEcrETário dE ESTado dE TUriSMo, no uso de suas atribuições legais, 

e, considerando a competência do Secretário de Estado prevista no inciso 
ii do parágrafo único do art. 138 da constituição Estadual; a publicação 
do decreto nº 1840, de 03 de setembro de 2021, que dispõe sobre a 
concessão de benefício fiscal ICMS sobre Operações relativas à Circulação 
de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação, HUB e operações internas de querosene 
de aviação - QaV e gasolina de avião - GaV, e dá outras providências; 
considerando a necessidade de regulamentar, internamente, a tramitação 
do processo de enquadramento das empresas interessadas na concessão 
de benefício fiscal pelo Governo do Estado do Pará; RESOLVE: Art. 1º Definir 
que os documentos de comprovação do preenchimento dos requisitos 
para enquadramento no benefício fiscal os quais são imprescindivelmente 
cumulativos para o deferimento, nos termos do artigo 1º, do decreto nº 
1840, são: i – comprovante de inscrição no cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas (cNPJ) da empresa de transporte aéreo; ii - cópia autenticada 
do contrato Social ou Estatuto Social da empresa de transporte aéreo; iii 
– cópias autenticadas dos documentos dos sócios ou representantes legais 
da empresa de transporte aéreo; IV – Comprovante de regularidade fiscal 
da empresa de transporte aéreo, junto à fazenda Pública Estadual, relativa 
às obrigações tributárias principal e acessórias; V – Plano operacional 
constando as rotas já em operação e as novas rotas propostas com os 
respectivos prazos de implementação, com vigência de 24 (vinte e quatro) 
meses, conforme aNEXo 1. Vi – Plano de Mídia com detalhamento das 
ações a serem desenvolvidas na promoção do Estado do Pará, com vigência 
de 24 (vinte e quatro) meses, conforme ANEXO 2; VII – Certificado de 
Homologação de Empresa de Transporte aéreo (cHETa) emitido pela 
aNac; Art. 2º O processo de requerimento da concessão de benefício fiscal 
será protocolado na SETUr/Pa informando o enquadramento do benefício 
fiscal previsto no Decreto nº 1840/2021 ao qual requer concessão, onde 
serão analisados os documentos citados no artigo anterior e, caso estejam 
preenchidos os requisitos de enquadramento pela empresa de transporte 
aéreo, certificar-se-á nos autos, encaminhando-os à Secretaria de Estado 
de fazenda – SEfa/Pa, para análise quanto aos demais requisitos legais. 
Parágrafo Único. a SETUr/Pa, por meio do setor competente (dPoT/
SETUr) para a análise da documentação apresentada, poderá requerer 
diligências à empresa de transporte aéreo para complementação, 
elucidação e ajuste da documentação apresentada, podendo, ainda, no 
que diz respeito aos Planos Operacional e de Marketing, propor alterações 
em seu teor. Art. 3º Após o deferimento do benefício fiscal, a empresa 
de transporte aéreo beneficiada deverá apresentar relatórios trimestrais à 
SETUr, para comprovar a manutenção dos requisitos de enquadramento. 
Parágrafo Primeiro. a qualquer momento, a empresa de transporte aéreo 
poderá propor a readequação dos Planos operacional e/ou de Mídia, 
mantendo-se o mesmo enquadramento do benefício fiscal previsto no 
decreto nº 1840/2021, mediante requerimento fundamentado, o que será 
apreciado pela SETUr/Pa, e, uma vez aprovada a readequação, informado 
a SEfa/Pa, para registro. Parágrafo Segundo. a qualquer momento, a 
empresa de transporte aéreo poderá requerer o reenquadramento do 
benefício fiscal previsto no Decreto nº 1840/2021, procedimento este que 
seguirá o mesmo rito do requerimento de concessão do benefício original. 
Parágrafo Terceiro. até 06 (seis) meses antes do encerramento da vigência 
dos Planos Operacional de Marketing aprovados e em vigor, a empresa 
de transporte aéreo beneficiada deverá apresentar novas propostas dos 
referidos Planos Operacional de Marketing, com vigência, igualmente, de 
24 (vinte e quatro) meses, a contar do dia subsequente do final da vigência 
dos Planos em vigor, que serão analisadas pelos setores competentes da 
SETUr/Pa e, uma vez aprovadas, informadas a SEfa/Pa, para registro. art 
4º Perderá o direito ao benefício fiscal, concedido nos termos do Decreto 
nº 1840/2021, a empresa de transporte aéreo que pratique pelo menos, 
uma das seguintes condutas: i – deixar de apresentar relatório trimestral 
à SETUr, conforme observado no art. 4º desta PorTaria; ii – deixar de 
executar o Plano operacional conforme aprovado; iii – deixar de executar 
as ações do Plano de Mídia conforme aprovado; iV – deixar de apresentar 
nova proposta dos Planos operacional e de Mídia no prazo estabelecido 
no artigo anterior; V – deixar de ter Planos operacional e de Mídias 
aprovadas e em vigor; VI – for condenada por crime de sonegação fiscal 
em decisão judicial transitada em julgado; Vii – encontrar-se na situação 
cadastral de inaptidão no cadastro de contribuinte do icMS do Estado do 
Pará, por período superior a 3 (três) meses; Viii – formalizar a renúncia 
ao benefício fiscal. Parágrafo 1º Nas hipóteses de perda do incentivo de 
que trata o caput deste artigo, a empresa terá o benefício suspenso a 
partir da ciência do fato motivador, o qual será oficiado para a SEFA/PA 
informando suspensão da empresa beneficiada. Paragrafo 2º Ocorrendo a 
suspensão do benefício, será concedido prazo para a empresa manifestar-
se, apresentando defesa sobre as condições que causaram a suspensão. 
art. 5º a SETUr enviará à SEfa/Pa solicitação para suspensão da fruição 
do benefício concedido à empresa aérea que não atender as condições 
previstas no art. 4º desta PorTaria; art. 6º a suspensão do benefício 
acarreta a impossibilidade de sua utilização durante o período em que 
persistirem as causas motivadoras do respectivo impedimento; Paragrafo 
único: Na hipótese da empresa aérea sanar as causas motivadoras do 
respectivo impedimento a empresa poderá solicitar o beneficio novamente. 
Sendo deferido pela SETUr a mesma informará a SEfa a retomada do 
benefício. art. 8º os benefícios concedidos por meio dessa PorTaria 
não isenta a SEFA/PA para a fiscalização e controle de outros tributos. 
art. 9º Esta PorTaria entra em vigor na data de sua publicação. aNdrÉ 
orENGEl diaS Secretário de Estado de Turismo. aNEXo i Modelo de Plano 
operacional de voos com origem ou destino no Estado do Pará.
relação das rotas existentes com as seguintes informações:
1.N. do Voo
2.origem
3.destino
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4.frequência semanal
5.aeronave
6.capacidade de passageiros
relação das rotas planejadas previsão de início em até 12 meses com as 
seguintes informações:
1.data prevista de início da rota
2.origem
3.destino
4.frequência semanal
5.aeronave
6.capacidade de passageiros
relação das rotas planejadas previsão de início em até 24 meses com as 
seguintes informações:
1.data prevista de início da rota
2.origem
3.destino
4.frequência semanal
5.aeronave
6.capacidade de passageiros

aNeXo ii – PLaNo de MÍdia
taBeLas de PoNtUaÇÃo – VeicULaÇÃo de MÍdias

taBeLa 1 - iNserÇÕes 
– caNais diGitais – 

Periodicidade MeNsaL

iTEM
PoNTo

Por forMaTo oU 
PoSiÇÃo

PoNTUaÇÃo
MáXiMa

Banner em rodapé de website (desktop/mobile) 1 1
Banner complementar de newsletter (desktop/

mobile) 1 2

Banner em principal de newsletter (desktop/
mobile) 2 2

Conteúdo editorial em newsletter (desktop/
mobile) 2 8

Banner de página principal em rodapé de website 
(desktop/mobile) 2 2

Banner de página principal em área de destaque 
de website (desktop/mobile) 2 10

anúncio em aplicativo ou TV em lounge 1 1
Anúncio de 30” antes de filme e/ou seriado 1 6

landing vídeo 2 2
Conteúdo editorial em newsletter (desktop/

mobile) 1 6

PoNTUaÇÃo MáXiMa fiNal 40

 

taBeLa 2 - 
iNserÇÕes – 

reVista de Bordo 
– Periodicidade 

MeNsaL

iTEM PoNTo
Por forMaTo oU PoSiÇÃo

PoNTUaÇÃo
MáXiMa

anúncio em até ½ página 1 2

anúncio em página simples (desconsi-
derando 3ª e 4ª capa) 2 2

anúncio em página dupla (desconside-
rando 3ª e 4ª capa) 3 3

anúncio em 3ª ou 4ª capa 3 3

anúncio em página dupla (consideran-
do 3ª e 4ª capa) 4 4

conteúdo editorial em página dupla 6 6

PoNTUaÇÃo MáXiMa fiNal 20

 

taBeLa 3 - aÇÕes 
ProMocioNais

iTEM PoNTo
Por forMaTo oU PoSiÇÃo

PoNTUaÇÃo
MáXiMa

apresentação e distribuição de 
material ou sorteio durante o 

vôo (pacote de 100 voos)
5 5

Serviço premium em lounge 
(mensal) 5 15

adesivagem de aeronave (1 
aeronave por ano) 10 10

ação personalizada 10 10
PoNTUaÇÃo MáXiMa fiNal 40

a concessão das alíquotas está vinculada à veiculação de mídias promo-
cionais do destino Pará em espaços físicos e digitais mensurada por um 
sistema de pontos. a proponente deve apresentar um Plano de Mídia que 
obedeça a pontuação mínima para alíquota desejada, que pode ser con-
ferida nas tabelas deste anexo ii. as pontuações mínimas exigidas são:
alíquota 7% - 35 pontos;
alíquota 6% - 40 pontos;
alíquota 5% - 45 pontos;
alíquota 4% - 50 pontos;
alíquota 3% - 55 pontos;
alíquota 0% - 60 pontos.
É obrigatória a inclusão de, no mínimo, 1 (um) item de cada tabela no Plano 
de Mídia apresentado. Em caso de suspensão, descontinuação inexistência de 
formato ou periodicidade de veiculação nos espaços de mídia da proponente 
de acordo com as apresentações das tabelas, esta deve apresentar uma pro-
posta indicando as substituições e justificativas no Plano de Mídia.

Protocolo: 723079
.

iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

terMo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo Nº 004/2021
ParTES: o ESTado do Pará, pessoa jurídica de direito público interno, 
por intermédio da Secretaria de Estado de Turismo, inscrito no cNPJ/Mf 
sob o nº 15.488.858/0001-14, e a Codemp Marketing e Empreendimentos 
lTda, inscrita no cNPJ/Mf sob o nº51.756.286/0001-70.
DO OBJETO: A contratação da Codemp Marketing e Empreendimentos 
lTda (Kallas Mídia ooH), operadora exclusiva de mídia e ações promocio-
nais no aeroporto internacional de Belém, Val-de-cans, com o escopo de 
promover positivação de campanha publicitária sazonal, alusiva ao projeto 
‘redescobrir o Pará’, pelo período de 30 dias no município de Belém.
da fUNdaMENTaÇÃo lEGal E JUSTificaTiVa dE iNEXiGiBilidadE dE liciTa-
ÇÃo: a presente contratação fundamenta-se no art. 25, caput, da lei nº 8.666/93.
Valor ESTiMado: r$ 92.000,00 ( noventa e dois mil reais).
rEcUrSoS orÇaMENTárioS: funcional Programática: 
69101.23.695.1498.8383, elemento de despesa 339039 , fonte: 0101 – 
recursos do tesouro.
foro: Belém – Estado do Pará.
daTa: 29 de outubro de 2021
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 723051
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
.

ratiFicaÇÃo de iNeXiGiBiLidade de LicitaÇÃo
O Secretário de Estado de Turismo, resolve ratificar o Termo de Inexigibilidade 
de Licitação nº 004/2021 referente a contratação da Codemp Marketing e 
Empreendimentos lTda (Kallas Mídia ooH), operadora exclusiva de mídia e 
ações promocionais no aeroporto internacional de Belém, Val-de-cans, com 
o escopo de promover positivação de campanha publicitária sazonal alusiva ao 
projeto ‘redescobrir o Pará’, pelo período de 30 dias no município de Belém.
Valor: r$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais)
Belém (Pa), 29 de outubro de 2021.
andré orengel dias
Secretário de Estado de Turismo

Protocolo: 723059
.

sUPriMeNto de FUNdo
.

Portaria Nº 579/GePs/setUr de 29 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1235642; rESolVE: i – 
conceder suprimento de fundos a servidora aNdrEZa MEirElES SilVa, 
Matrícula Nº 5960416/1, Gerente de Qualificação Profissional; II – O valor 
do suprimento corresponde a: r$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), 
para atender as despesas de classificação: 339033 (Passagens e Locomo-
ção). a utilização do suprimento de fundos será no período de 30 (trinta) 
dias após a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas 
no prazo máximo de 15 dias após o período de aplicação. ordENador: 
aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 723231
Portaria Nº 571/GePs/setUr de 29 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1228756; rESolVE: i 
– conceder suprimento de fundos ao servidor cHarlES aNTÔNio fErrEi-
ra dE aViZ, Mat. 55586269/1, assistente de Gestão em Turismo. ii – o 
valor do suprimento corresponde a: r$ 400,00 (quatrocentos reais), para 
atender as despesas de classificação: 339033 (Passagens e Locomoção). A 
utilização do suprimento de fundos será no período de 30 (Trinta) dias após 
a data de recebimento, devendo ocorrer a prestação de contas no prazo 
máximo de 15 dias após o período de aplicação. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 722957
.

diÁria
.

Portaria 570/GePs/setUr de 29 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1229407; rESolVE: conceder: 
06 e ½ (seis e meia) diárias ao servidor dEoclÉcio NEVES cordEiro JÚNior, 
mat. 54197969/1, Téc. de Planej. e Gestão em Turismo. oBJ: instrutória do cur-
so condutor de Trilhas e caminhadas. dESTiNo: castanhal/Pa. PErÍodo: 07 a 
13/11/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 722954
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Portaria 573/GePs/setUr de 29 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1229596; rESolVE: con-
ceder 11 e 1/2 (onze e meia) diária ao servido NÉlio EdWar doS SaN-
ToS coSTa, Mat. 55586309/1, assistente de Gestão em Turismo. oBJ: 
acompanhar a realização do curso de “camareira” que será ministrado pelo 
SENar em parceria com a SETUr nos municípios. dESTiNo: Salvaterra e 
Tucuruí/ Pa. PErÍodoS: 02 a 06/11 2021 e 07 a 13/11/2021. ordENa-
dor: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 722969
Portaria 575/GePs/setUr de 29 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1226975; rESolVE: con-
ceder 03 e ½ (três e meia) diárias ao servidor rEGiNaldo JoSE PErEi-
ra PaiVa, mat. 57213069/1, Téc. em Gestão Pública.oBJ: coordenar e 
participar da Oficina de Regionalização do Turismo.DESTINO: Conceição 
do araguaia /Pa.PErÍodo: 09 a 12/11/2021. ordENador: aNdErSoN 
oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 722976
Portaria Nº 572/GePs/setUr de 29 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo nº 2021/1231407; rESolVE: 
conceder 04 e ½ (quatro e meia) diárias ao servidor JacHoNS Valdo 
da SilVa TaVarES, Mat. 54188798/5, Gerente de Turismo de Negócios, 
Eventos e incentivos. oBJ: Participar do fESTUriS na nova era do turismo 
no mundo, pós pandemia e promover o Turismo de Negócios Eventos e 
incentivos de nosso Estado, em parceria com outros Estados. dESTiNo: 
Gramado/rS. PErÍodo: 03 a 07/11/2021. ordENador: aNdErSoN oli-
VEira caValcaNTE.

Protocolo: 722962
Portaria Nº 578/GePs/setUr de 29 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do Processo Nº 2021/1233780; rESolVE: con-
ceder 06 e ½ (seis e meia) diárias à servidora aNdrEZa MEirElES SilVa, 
Mat. 5960416/1, Gerente de Qualificação Profissional. OBJ: Acompanhar e 
supervisionar a instrutória do curso “observação de aves”, que será rea-
lizado pela SETUr. dESTiNo: Santarém-Pa. PErÍodo: 07 a 13/11/2021. 
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 723037
Portaria 576/GePs/setUr de 29 de oUtUBro de 2021
coNSidEraNdo os termos do processo 2021/1233531; rESolVE: con-
ceder 04 e 1/2 (quatro e meia) diárias à servidora GiUlia GiordaNo do 
coUTo, Mat. 59604761, Gerente de Gestão de Turismo. oBJ: levanta-
mento de campo com georreferenciamento de atrativos para sinalização 
turística. dESTiNo: itupiranga e Palestina/Pa.PErÍodo: 08 a 12/11/2021.
ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE

Protocolo: 723030
Portaria Nº 574/GePs/setUr de 29 de oUtUBro de 2021. 
coNsideraNdo os termos do processo 2021/1119015; resoLVe: 
coNcEdEr, ao servidor raiMUNdo coSME PoUSada doS rEiS, mat. 
3254372/1, ocupante do cargo de assistente administrativo, lotado na Ge-
rência de Material e Patrimônio, Gratificação de Tempo Integral – GTI, de 
60% adicional ao seu vencimento base, a contar de 01/10/2021, até ulte-
rior deliberação.ordENador: aNdErSoN oliVEira caValcaNTE.

Protocolo: 723024
.

torNar seM eFeito
.

Portaria Nº 577/GePs/setUr de 29 de oUtUBro de 2021
rESolVE: TorNar SEM EfEiTo a PorTaria Nº 517/2021, publicada 
no doE 34.742 de 21/10/2021. ordENador: aNdErSoN oliVEira 
caValcaNTE

Protocolo: 723034
..

JUdiciÁrio
.

..

triBUNaL de JUstiÇa
do estado do ParÁ

.

.

adMissÃo de serVidor
.

triBUNaL de JUstiÇa do estado do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo
PreGÃo eLetrÔNico Nº 065/tJPa/2021
oBJETo: o objeto do presente pregão eletrônico é a contratação de em-
presa especializada na prestação de serviço de outsourcing de impressão, 
com fornecimento de equipamentos, suprimentos, manutenção e mão de 
obra para o prédio Sede do TJPa, fórum cível, fórum criminal e seus 
anexos adjacentes, conforme condições, quantidades e exigências estabe-
lecidas no termo de referência, anexo i do edital.
SESSÃo PÚBlica: 17/11/2021, às 09h30min, horário de Brasília, no ende-
reço eletrônico www.gov.br/compras/pt-br. UaSG do TJ/Pa: 925942.
Edital disponível em: www.gov.br/compras/pt-br e  www.tjpa.jus.br. informações 
pelo telefone (91) 3205-3206, (91) 3205-3257 ou e-mail licitacao@tjpa.jus.br.
Belém, 28 de outubro de 2021.
Serviço de licitação do TJPa.

Protocolo: 722740

..

triBUNais de coNtas
.

..

triBUNaL de coNtas
do estado do ParÁ

.

.

oUtras MatÉrias
.

o Plenário do tribunal de contas do estado do Pará, em sessão 
Virtual do dia 11 de agosto de 2021, tomou as seguintes decisões:
acÓrdÃo N.º 61.946
(Processo tc/500975/2006)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEPof/fdE nº. 
461/2002 e Termos aditivos.
responsável/interessado: lUiS fUrTado rEBElo e PrEfEiTUra MUNici-
Pal dE BrEVES.
advogado: daNilo VicTor da SilVa BEZErra - oaB/Pa n.º 21.746
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, “b” e “d” c/c o art. 62; arts. 82 e 83, inciso Viii da lei comple-
mentar n.º 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. lUiZ fUrTa-
do rEBElo, cPf n.º 103.568.192-72, Ex-prefeito do Município de Breves, 
condenando-o, juntamente com as empresas SilVa MElo coNSTrUÇÕES, 
cNPJ 04.566.960/0001-74 e l.M.coNSTrUÇÕES coMÉrcio lTda, cNPJ 
63.857.197/0001-08 à devolução aos cofres públicos estaduais do valor de 
r$2.526.364,50 (dois milhões, quinhentos e vinte e seis mil, trezentos e ses-
senta e quatro reais e cinquenta centavos)¹, conforme abaixo discriminado:
1.1. r$ 496.032,84 (quatrocentos e noventa e seis mil, trinta e dois reais e oi-
tenta e quatro centavos), a ser devolvido pelo Senhor lUiZ fUrTado rEBElo;
1.2. r$ 1.007.509,77 (um milhão, sete mil, quinhentos e nove reais e 
setenta e sete centavos)², a ser devolvido pelo Senhor lUiZ fUrTado rE-
BElo, solidariamente com a empresa SilVa MElo coNSTrUÇÕES;
1.3. r$ 1.022.821,39 (um milhão, vinte e dois mil, oitocentos e vinte e um re-
ais e trinta e nove centavos)³, a ser devolvido pelo Senhor lUiZ fUrTado rE-
BElo, solidariamente com a empresa l.M.coNSTrUÇÕES coMÉrcio lTda).
2) aplicar ao Sr. lUiZ fUrTado rEBElo as multas de r$ 5.000,00 pelo 
dano causado ao erário e r$1.044,18 pela instauração da presente tomada 
de contas, que deverão ser recolhidas na forma do disposto na lei Estadual 
nº 7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV, e 3º da resolução TcE nº 17.492/2008;
3) recomendar à PrEfEiTUra MUNiciPal dE BrEVES que passe a ob-
servar o prazo legal para a prestação de contas, mantenha os recursos do 
convênio em conta específica, deposite na conta do convênio o valor da 
contrapartida e que realize aquisições e contratações nos termos das leis 
nº 8666/90 e 10.520/02;
4) Encaminhar cópia dos autos ao MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, 
para apuração de responsabilidades, nos termos do art. 93 da lc nº 081/12.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de trinta (30) dias 
contados da publicação desta decisão do Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, possível de cobrança judicial da dí-
vida líquida e certa decorrente do débito e das multas cominadas em caso 
de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, 
da constituição federal.
1.Valores atualizados na forma prevista nos arts. 62 c/c 82, parágrafo úni-
co da lei complementar nº 81, de 26.04.2012, até a data do julgamento. 

     data da ocorrência Valor Valor corrigido 
19.08.2002 100.000,00 995.822,56
06.11.2003 60.000,00 507.720,55
10.09.2004 140.000,00 1.022.821,39

 300.000,00 -
Valor corrigido até 

11/08/2021 2.526.364,50

2.Valores atualizados na forma prevista nos arts. 62 c/c 82, parágrafo úni-
co da lei complementar nº 81, de 26.04.2012, até a data do julgamento.
SilVa MElo coNSTrUÇÕES lTda

     data da 
ocorrência Valor Valor corrigido 

10.09.2004 137.904,20 1.007.509,77

3.Valores atualizados na forma prevista nos arts. 62 c/c 82, parágrafo úni-
co da lei complementar nº 81, de 26.04.2012, até a data do julgamento.
l.M.coNSTrUÇÕES E coMÉrcio lTda

     data da 
ocorrência Valor Valor corrigido 

10.09.2004 148.355,00 1.022.821,39
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acÓrdÃo N.º 61.947
(Processo tc/503709/2007)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SESPa nº 198/2006
responsável/interessado:   ValciNEY fErrEira GoMES e coNSÓrcio 
PÚBlico iNTErMUNiciPal dE SaÚdE do araGUaia E TocaNTiNS
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alíneas “b”, “c” e “d”, c/c art. 82 da lei complementar n° 81, de 
26 de abril de 2012:
•Julgar irregulares as contas e condenar o Sr. VALCINEY FERREIRA GOMES 
(cPf: 515.574.441-53), Presidente do consórcio Público intermunicipal de 
Saúde do araguaia e Tocantins, à devolução aos cofres públicos estaduais 
do valor de r$ 15.181,24 (quinze mil, cento e oitenta e um reais e vinte e 
quatro centavos), devidamente atualizado a partir de 23/08/2006 e acres-
cidos de juros até a data de seu efetivo recolhimento;
•Aplicar ao Sr. VALCINEY FERREIRA GOMES (CPF: 515.574.441-53) a mul-
ta de r$ 1.044,18 (hum mil, quarenta e quatro reais e dezoito centavos) 
pelo débito apontado.
os valores supracitados deverão ser recolhidos no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da publicação desta decisão no Diário Oficial do Estado, obede-
cendo para o pagamento das multas aplicadas, o disposto na lei Estadual 
nº. 7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV, e 3º da resolução TcE nº 17.492/2008.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa decorrente do débito imputado e da aplicação de 
multas, em caso de não recolhimento no prazo legal, conforme estabelece 
o art. 71, § 3°, da constituição federal.
acÓrdÃo Nº. 61.948
(Processo tc/508156/2014)
assunto: Prestação de contas do iNSTiTUTo dE METroloGia do ESTado 
DO PARÁ, referente ao exercício financeiro de 2013.
responsáveis: luiziel Henderson Guedes de oliveir e celso Sabino de oliveira.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso ii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. lui-
ziel Henderson Guedes de oliveira (cPf: 093.934.712-15), ex-presidente 
do instituto de Metrologia do Estado do Pará, no período de 01/01/2013 
a 07/07/2013;
2) Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. cel-
so Sabino de oliveira (cPf: 489.921.272-00), ex-presidente do instituto de 
Metrologia do Estado do Pará, no período de 08/07/2013 a 31/12/2013; e
3) recomendar ao iMETroPará que:
3.1) Mantenha o quantitativo de seu quadro de pessoal de acordo com o 
estabelecido na lei Estadual n.º 7.136/2008;
3.2) observe o que estabelece a legislação, quanto à contratação de pes-
soal por tempo determinado;
3.3) Atenda aos prazos previstos para encerramento do exercício financeiro, 
uma vez que o cumprimento dos mesmos é necessário para a elaboração e 
divulgação de demonstrativos contábeis consolidados, propiciando a disponi-
bilização de informações contábeis para os processos de tomada de decisão.
acÓrdÃo N.º 61.949
(Processo tc/512686/2009)
assunto: Prestação de contas da Secretaria de Estado de desenvolvimento 
Urbano e de Obras Públicas, referente ao exercício financeiro de 2008.
responsável: fraNciSco daS cHaGaS SilVa MElo filHo
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inci-
so ii, e art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. fraNciSco 
daS cHaGaS SilVa MElo filHo, ex-Secretário de Estado de desenvol-
vimento Urbano e obras Públicas, no valor de r$136.659.571,06 (cento 
e trinta e seis milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e 
setenta e um reais e seis centavos).
acÓrdÃo N.º 61.950
(Processo tc/513418/2007)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio aSiPaG n.º 490/2006.
responsável/interessado: lUiZ NoN’ SUrUGHaN BaPTiSTa doS SaNToS 
e aÇÃo coMUNiTária ParaENSE
advogado: diEGo MoraES doS SaNToS - oaB/Pa nº 20.728
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso iii, ”b” 
e “d” c/c o art. 62, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
irregulares as contas de responsabilidade do Sr. lUiZ NoN’ SUrUGHaN BaPTiS-
Ta doS SaNToS (cPf: 064.282.072-49), ex-Presidente da ação comunitária 
Paraense, condenando-o à devolução aos cofres públicos estaduais do valor de 
r$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente corrigidos a partir de 30/06/2006, e 
acrescido de juros até a data de seu efetivo recolhimento.
o valor supracitado deverá ser recolhido, no prazo de trinta (30) dias con-
tados da publicação desta decisão do Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, possível de cobrança judicial da dívida 
líquida e certa decorrente do débito imputado, em caso de não recolhimento 
no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º, da constituição federal.
acÓrdÃo N.º 61.951
(Processo tc/510685/2008)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc n.º 577/2005.
responsável/interessado: Maria do Socorro caValcaNTE da cUNHa e UNiÃo 
NacioNal doS diriGENTES MUNiciPaiS dE EdUcaÇÃo do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa

formalizador da decisão: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, § 3.º, do riTcE-Pa).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inci-
so i, e art. 60, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, julgar 
regulares as contas de responsabilidade da Sra. Maria do Socorro ca-
ValcaNTE da cUNHa, ex-Presidente da União Nacional dos dirigentes Mu-
nicipais de Educação do Estado do Pará, no valor de r$ 115.236,00 (cento 
e quinze mil, duzentos e trinta e seis reais), dando-lhe plena quitação.
acÓrdÃo N.º 61.952
(Processo tc/518122/2008)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc nº 580/2005 e 
Termos aditivos
responsável/interessado:   SEBaSTiÃo MiraNda filHo e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE MaraBá
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, §3º, do regimento interno)
advogado: MarcoNES JoSÉ doS SaNToS SilVa – oaB/Pa nº 11763
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar n° 81, de 26 de abril 
de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. SEBaSTiÃo 
MiraNda filHo (cPf: 156.553.772-68), Ex-Prefeito do Município de Ma-
rabá, no valor de r$-158.621,34(cento e cinquenta e oito mil, seiscentos 
e vinte e um reais e trinta e quatro centavos), e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 61.953
(Processo tc/532054/2008)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEdUc nº. 261/2007 e 
Termos aditivos
responsável/interessado: JoSUÉ da SilVa NEVES e PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE cUrUÇá
advogado: MailToN MarcElo fErrEira - oaB/Pa n.º 9206
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUSa
formalizador da decisão: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JÚ-
Nior (§ 3º do art. 191 do regimento)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 56, inciso iii, alínea “b”, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril 
de 2012, julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. JoSUÉ 
da SilVa NEVES (cPf: 064.325.222-34), ex-prefeito municipal de curuçá, 
sem devolução de valores.
acÓrdÃo N.º 61.954
(Processo tc/538290/2019)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: SEcrETaria dE ESTado dE EdUcaÇÃo
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, inci-
so i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 26 de 
abril de 2012, deferir, em caráter excepcional, o registro do ato de admis-
são de Servidor Temporário firmado entre a SECRETARIA DE ESTADO DE 
EdUcaÇÃo - rENaTa TorrES fraNÇa NaSciMENTo, oZiclEia PErEira 
alVES, coNcEiÇÃo PErEira dE oliVEira, dEUZidETE lEoNardo doS 
SaNToS, GilBErTo JUNior doS SaNToS, fláVio aUGUSTo TENÓrio 
TorrES, roSilENE fErrEira dE SoUSa, EliValdo roSa doS SaNToS, 
MaGNa JoSiEllE liMa dE oliVEira e dEiGiaNE SilVa da cUNHa.
acÓrdÃo N.º 61.955
(Processo tc/505914/2015)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aT aP n.º 411, de 30/01/2014, em favor de 
raiMUNdo NEri da SilVa, no cargo de Motorista, lotado na Secretaria de 
Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo Nº. 61.956
(Processo tc/514058/2009)
assunto: Prestação de contas relativa ao convênio aSiPaG nº 296/2008
responsável/interessado: orlaNdo liSBoa da SilVEira fradE e iNSTi-
TUTo dE dESENVolViMENTo Social E cUlTUral UMari
relator vencido:    conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 20 da lc 
nº 81/2012)
formalizador do acórdão:      conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (art. 
191, § 2º do riTcE)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos do voto-vista do conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEi-
ra, com fundamento no art. 56, inciso ii, c/c o art. 61 da lei complemen-
tar nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares com ressalva as contas 
de responsabilidade do Sr. orlaNdo liSBoa da SilVEira fradE (cPf: 
003.095.833-49), Presidente à época do instituto de desenvolvimento So-
cial e cultural Umari, no valor de r$69.897,00 (sessenta e nove mil, oito-
centos e noventa e sete reais).
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acÓrdÃo N.º 61.957
(Processo tc/502086/2015)
assunto: rEcUrSo dE rEcoNSidEraÇÃo
recorrente: EGoN KolliNG, ex-Prefeito Municipal de Breu Branco
decisão recorrida: acórdão n.º 54.259, de 04.12.2014
advogado: Sebastião Pioni Godinho – oaB/Pa n.º 6046
Proposta de decisão:  conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE 
SoUZa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno).
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, por 
maioria, nos termos da proposta da decisão do relator, com fundamento no 
art. 1.º, inciso XX, do ato 63, de 17 de dezembro de 2012 do riTcE-Pa, co-
nhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. EGoN KolliNG, 
ex-prefeito do município de Breu Branco, e, no mérito, negar-lhe provi-
mento, a fim de que seja mantida a decisão consubstanciada no Acórdão 
n.º 54.259, de 04.12.2014.
acÓrdÃo N.º 61.958
(Processo tc/510170/2009)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no art. 
34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP n.º 1223, de 20.03.2008, e na PorTaria 
rET aP n.º 1689, 25.10.2011, em favor de Maria dE fáTiMa fariaS 
BaHia, no cargo de Professor ad3, GEP-M-ad3-401, ref. Vi, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.959
(Processo tc/502343/2009)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEi-
roS loPES (art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 
2018, no art. 290 do riTcE/Pa, e no art. 485, iV, do código de Processo 
civil, extinguir, sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento 
dos autos, o processo que trata do ato de aposentadoria consubstanciado 
na PorTaria aP n.º 2803, de 29/08/2008, em favor de aNTÔNio fErrEira 
coSTa, na função de agente de PorTaria, ref. i, lotado na Secretaria de 
Estado de Educação, tendo em vista o falecimento do interessado.
acÓrdÃo N.º 61.960
(Processo tc/537015/2017)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira Substituta MilENE diaS da cUNHa
formalizador da decisão:   conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(art. 191, §3º, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da proposta de decisão da relatora, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei 
complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de 
Pensão civil, consubstanciado na PorTaria PS n.º 0721, de 01/07/2016, 
em favor de raiMUNda coSTa riBEiro, dependente do ex-segurado 
raimundo costa.
acÓrdÃo N.º 61.961
(Processo tc/508850/2018)
assunto: PENSÃo ciVil
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com 
fundamento no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da 
lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do 
ato de Pensão civil consubstanciado na PorTaria rET PS nº 1883, de 
18/08/2020, em favor de roBErTo rocHa SiQUEira, dependente da ex-
segurada raimunda Neves Siqueira.
acÓrdÃo N.º 61.962
(Processo tc/511836/2013)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEdUc nº 400/2009.
responsável/interessado: alEXaNdro oliVEira SilVa e coNSElHo ESco-
lar da EScola ESTadUal dE ENSiNo MÉdio Maria JoSÉ SaNTaNa SilVa
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:  conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira 
JUNior (art. 191, §3°, do riTcE-Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da proposta de decisão do relator, com funda-
mento no art. 56, inciso i, c/c o art. 60, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, julgar regulares as contas de responsabilidade do 
Sr. alEXaNdro oliVEira SilVa, (cPf: 657.704.202-00), coordenador do 
conselho Escolar da Escola Estadual de Ensino Médio Maria José Santana 
Silva, à época, no valor de r$20.320,00 (vinte mil, trezentos e vinte reais) 
e dar-lhe plena quitação.
o Plenário do Tribunal de contas do Estado do Pará, em Sessão Virtual do 
dia 18 de agosto de 2021, tomou as seguintes decisões:

acÓrdÃo N.º 61.964
(Processo tc/519800/2007)
assunto: Tomada de contas referente ao convênio SEPof fdE nº 084/2004 
e Termos aditivos
responsável/interessado:         MaNoEl SoarES da coSTa e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE SÃo GEraldo do araGUaia
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178, do riTcE/Pa)
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso iii, alínea “b”, da lei complementar n.° 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. MaNoEl SoarES 
da coSTa (242.783.941-87), Ex-Prefeito do Município de São Geraldo do 
araguaia, no valor total de r$120.000,00 (cento e vinte mil reais), sem 
devolução de valores.
acÓrdÃo Nº. 61.965
(Processo tc/509041/2008)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SESPa nº. 018/2007 e 
Termos aditivos.
responsável/interessado: raimundo Monteiro dos Santos e Prefeitura Mu-
nicipal de Gurupá.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES.
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento nos arts. 56, 
inciso ii, c/c. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
80.Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. rai-
mundo Monteiro dos Santos, prefeito municipal de Gurupá a época, no 
valor de r$80.000,00 (oitenta mil reais);
81.recomendar a SESPa e a PrEfEiTUra MUNiciPal dE GUrUPá que:
1.observe os prazos legais para prestação de contas;
2.aplique os recursos dos convênios, inclusive contrapartida, em conta 
bancária específica em instituição financeira oficial que somente poderão 
ser movimentados para aplicação no mercado financeiro ou para pagamen-
to de despesas constantes do Plano de Trabalho, devendo ser identificado 
favorecido e consignada sua destinação;
3.observe a necessidade de que haja previsão de contrapartida no termo dos convênios;
4.observe que é indevida a realização de convênio para abrigar atividades 
genéricas relacionadas ao custeio do serviço público municipal de saúde;
5.Observe que deve ser designado fiscal para efetivo controle, acompanha-
mento fiscalização do convênio, a fim de que este faça verificação da re-
gularidade durante sua execução, para, ao final, emitir “Laudo Conclusivo”.
acÓrdÃo N.º 61.966
(Processo tc/500588/2011)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio alEPa nº 118-GP/2010
responsável/interessado: aMaUrY dE SoUSa filHo e aSSociaÇÃo Pa-
raENSE daS PESSoaS coM dEficiÊNcia
relator: conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso ii c/c 
o art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012, julgar regulares 
com ressalva as contas de responsabilidade do Sr. aMaUrY dE SoUSa filHo, 
cPf nº 100.936.212-72, ex-presidente da aSSociaÇÃo ParaENSE daS PESSo-
aS coM dEficiÊNcia, no valor de r$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
acÓrdÃo Nº 61.967
(Processo tc/517067/2009)
assunto: Tomada de contas relativa ao convênio SEPof nº 063/2007.
responsáveis/interessados:  lUiZ GoNZaGa lEiTE loPES/fraNciNETi Ma-
ria rodriGUES carValHo e PrEfEiTUra MUNiciPal dE aBaETETUBa
relator: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178 do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c art. 60 e no art. 56, inciso iii, alínea “b” c/c o art. 83, inciso 
ii, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
1) Julgar regulares as contas de responsabilidade da Sra. fraNciNETi Ma-
ria rodriGUES carValHo, ex-Prefeita do Município de abaetetuba, cPf nº 
318.852.252-53, no valor de r$-74.969,65 (setenta e quatro mil, novecentos 
e sessenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), e dar-lhe plena quitação.
2) Julgar irregulares as contas de responsabilidade do Sr. lUiZ GoNZa-
Ga lEiTE loPES, Prefeito à época do Município de abaetetuba, cPf nº 
088.818.202-34, no valor de r$-2.314.512,33 (dois milhões, trezentos 
e quatorze mil, quinhentos e doze reais e trinta e três centavos), sem 
devolução de valores; e aplicar-lhe a multa de r$-1.500,00 (hum mil e 
quinhentos reais), pela grave infração à norma legal, a ser recolhida, como 
dispõe a lei Estadual nº 7.086/2008, c/c os arts. 2º, iV e 3º da resolução 
nº 17.492/2008, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação desta 
decisão no Diário Oficial do Estado.
Este acórdão constitui título executivo, passível de cobrança judicial da 
dívida líquida e certa, decorrente da multa imputada em caso de não re-
colhimento no prazo legal, conforme estabelece o art. 71, § 3º da consti-
tuição federal.
acÓrdÃo N.º 61.969
(Processo tc/510964/2009)
assunto: Prestação de contas referente ao convênio SEdUc nº. 320/2007.
responsável/interessada: WalMiNa Maria lEiTE carValHo e coNSE-
lHo EScolar da EScola ESTadUal dE ENSiNo fUNdaMENTal E MÉdio 
JarBaS PaSSariNHo.
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do Voto da relatora, com fundamento no art. 56, 
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inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar n.º 81, de 26 de abril de 
2012, Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da Sra. 
WalMiNa Maria lEiTE carValHo, cPf nº 099.210.102-63 - coordena-
dora, à época, do conselho Escolar da Escola Estadual Ensino fundamental 
e Médio Jarbas Passarinho, no valor de r$ 22.470,00 (vinte e dois mil, 
quatrocentos e setenta reais), deixando de aplicar-lhe multa referente à 
intempestividade na apresentação das contas, tendo em vista a previsão 
constante do Prejulgado nº 14 do TcE/Pa.
acÓrdÃo Nº. 61.970
(Processo tc/518627/2009)
assunto:   Prestação de contas da UNiVErSidadE do ESTado do Pará, 
referente ao exercício financeiro de 2008.
responsáveis/interessados: fErNaNdo aNTÔNio colarES PalácioS 
(Período de 01/01/2008 à 03/04/2008) e MarÍlia BraSil XaViEr (Perío-
do de 04/04/2008 à 31/12/2008)
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unanime-
mente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, inciso i e art. 
56, inciso ii, c/c o art. 61, da lei complementar nº. 81, de 26 de abril de 2012:
i - Julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. fErNaNdo aNTÔNio 
colarES PalácioS, reitor à época da Universidade do Estado do Pará (pe-
ríodo de 01/01 à 03/04/2008), no valor de r$-232.365.774,83 (duzentos e 
trinta e dois milhões, trezentos  e sessenta e cinco mil, setecentos e setenta e 
quatro reais e oitenta e três centavos), e dar-lhe plena quitação.
ii - Julgar regulares com ressalva as contas de responsabilidade da Sra. 
MarÍlia BraSil XaViEr, reitora à época da Universidade do Estado do 
Pará (período de 04/04 à 31/12/2008), no valor de r$- r$-232.365.774,83 
(duzentos e trinta e dois milhões, trezentos  e sessenta e cinco mil, sete-
centos e setenta e quatro reais e oitenta e três centavos).
acÓrdÃo Nº. 61.971
(Processo tc/513747/2009)
assunto:  Prestação de contas relativa ao convênio SEdUc nº 275/2008 
e Termos aditivos.
responsável/interessado:     EdiMaUro raMoS dE fariaS e PrEfEiTUra 
MUNiciPal dE BENEVidES
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira (§ 3º do 
art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 56, 
inciso i, c/c o art. 60 da lei complementar nº 81, de 26 de abril de 2012, 
julgar regulares as contas de responsabilidade do Sr. EdiMaUro raMoS 
dE fariaS, cPf nº166.238.862-49, ex-Prefeito do Município de Benevides, 
no valor de r$-30.000,00 (trinta mil reais), e dar-lhe plena quitação.
acÓrdÃo Nº. 61.972
(Processos tc/525127/2013, tc/527687/2013, tc/507319/2015 
e tc/516036/2015)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará.
relator: conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar nº. 81, 
de 26 de abril de 2012, deferir os registros dos Atos abaixo identificados:
Processo Tc/525127/2013: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 1038, de 01.7.2010, em favor de Maria dE fáTiMa rUEla dE 
aZEVEdo, no cargo de Enfermeira, lotada na Secretaria de Estado de 
Saúde Pública.
Processo Tc/527687/2013: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 1208, de 23.3.2012, em favor de Maria lUiZa fiEl GoNÇalVES, 
no cargo de Professor classe Especial – Nível i, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação.
Processo Tc/507319/2015: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 1115, de 28.2.2012, em favor de VEra lÚcia PiNHEiro MacHado 
da SilVa, no cargo de Professor classe Especial – Nível i, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.
Processo Tc/516036/2015: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n.º 3130, de 27.7.2012, em favor de MarilaNa dE SoUZa NaSciMENTo, 
no cargo de Professor classe Especial – Nível i, lotada na Secretaria de 
Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.973
(Processos tc/503312/2014, tc/504428/2014, tc/508660/2013, 
tc/508729/2013, tc/511257/2013, tc/511280/2013, tc/511290/2013, 
tc/515371/2013, tc/515393/2013, tc/516534/2013, tc/517333/2013, 
tc/517661/2013 e tc/523727/2012)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal
requerente: TriBUNal dE JUSTiÇa do ESTado do Pará
relator:   conselheiro ciPriaNo SaBiNo dE oliVEira JUNior
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, registrar os atos  de admissão de pessoal em favor de 
adriaNa HEloiSa dE MENEZES PiNHEiro, adriaNo da GaMa BaSToS, 
alciNa Mara dE SoUSa PESSoa, alEX SaNToS GriSolia, aNTÔNio 
THoMaZ coSTa BUrlE, arioSValdo oliVEira BarroS, aUrEMilToN 
SiQUEira dE alENcar, BrUNa aNdrÉa doS SaNToS SoUSa, cEZar 
loBaTo SalGUEiro, clEBEr cardoSo da coSTa, daVid JacoB BaS-
ToS, dÉBora GoNÇalVES cHaVES, dENiSE JESUS doS SaNToS, faBrÍ-
cio MENdES MoNTEiro, fErNaNda MilEidE liMa da SilVa, iGor lUZ 
dE SoUZa, JaiME diaS liMa, KlEBia SilVia NoGUEira NUNES, lEilSoN 
lira BaTiSTa, lUiZ GaBriEl coroa dE MElo, MaGda roSaNNE lEiTE 
dE lacErda, MarcoS allaN doS SaNToS BriTo, Maria da coNcEi-

ÇÃo corrÊa PiNHEiro, MariNÉlio MENEZES PErEira dE BarroS JU-
Nior, Mário cláUdio TaVarES filHo, Mário SÉrGio SilVa SaNToS, 
MaUro da cUNHa araÚJo, MoEMa Maria aMaraNTE fErrEira, MoNi-
QUi SilVa NaSciMENTo, NaTaSHa coSTa faVacHo, adriaNE criSTYNa 
KUHN, alMir JoSE SiGNori, aNa PaTricia TEiXEira coElHo laGES, 
aNdrÉa SolaNo diaS cardoSo, aNdrESoN carloS EliaS BarBoSa, 
aNSElMo roMÃo riBEiro dE oliVEira, aNTÔNio da SilVa MEdEiroS 
JÚNior, BrENo aUrEliaNo GoMES BorGES, carloS aUGUSTo liMa 
caMPoS, ciNTia dE araÚJo SoUZa, daNilo liSBoa cardoSo, dENiS 
lEiTE GoMES, Horácio daVid EllErES MoraES, ilEiZa coHEN E Sil-
Va, iZaUro cElio Maia da coSTa NETo, JaNE fErraZ dE SoUZa MoN-
TEiro, JorGE aNdErSoN NaSciMENTo da coSTa, lEaNdro aNTUNES 
loPES fErNaNdES, Maria SHirlaNE dUarTE GaMa, oTToN WilliaM 
caSTro SilVa, PaUla ViEira da SilVa, rafaEl foNTES do ValE, rafa-
El liMa GoNÇalVES, raiMUNda MarGarETE TEiXEira MUNiZ, raYNara 
GUEdES dE alMEida, rENaTa dE oliVEira caValcaNTE, SilVia GrEY-
cE PiNHo dE carValHo, SilVia HElENa GUiMaraES BarroS, ValdEir 
diaS dE SoUZa, ViViaN SilVa liMa, aliNE clairEfoNT TaVarES MElo, 
adriaNa Maria MalcHEr MEira rocHa, alliSoN dE SoUZa XiMENES, 
ciNTia dE alMEida MEira, clEBEr roBErTo PaES da rocHa, dEYSE 
GoNÇalVES dE oliVEira, EZiNElMa TaPaJÓS dE SiQUEira lira, Érica 
MoNiQUE NUNES da coSTa, fErNaNda do Socorro do NaSciMENTo 
E NaSciMENTo, fláVia MoNTEiro frEirE, fláVia SilVEira aZEVEdo 
da SilVa araÚJo, GiSElE dE liMa MoNTEiro, JoÃo lUiZ BarBoSa Sil-
Va, JoSiaNE TriNdadE dE SoUSa, JUVENilSoN BaSToS da SilVa, Ká-
Tia carValHo PErEira, lUiZa aMÉlia doS SaNToS riBEiro, lUaNa dE 
PaUla GoNÇalVES lEiTE, lUcidalVa raBElo GoMES, MardEN aUGUS-
To dE araÚJo NoGUEira filHo, MaloNE da SilVa cUNHa, Marcia da 
coNcEiÇÃo MarTiNS doS SaNToS, MariNalVa dE JESUS foNTEl Bor-
GES, MicHElE da SilVa daMaScENo GoUVEia, NElio MaGalHaES da 
SilVa, PriScila dE oliVEira MaToS, rENaTa cEli do carMo alMEida 
liMa, rENaN BrENo BarrETo da SilVa, rodriGo oliVEira dE MEdEi-
roS, SUElY GoNdiM SoarES, aNTÔNio Maria cHaVES NoVaES, aNa 
carla aViZ alVarEZ, arTHUr MENdES do ESPÍriTo SaNTo, aNdrEa 
dE BarroS coiMBra, alcidES da SilVEira SaNToS caSTaNHo SoBri-
NHo, áUrEa lEoNor dE PiNHo SoMBra SoarES, BrUNo loPES dE 
SoUZa BENcHiMol, carloS ViEira da SilVa JÚNior, criSTiaNE Ma-
ria QUEiroZ fEio, caSSia Maria carNEiro KaHWaGE, criSTiNa dE 
MoraES BaraTa, dalToN lUiZ PErEira, doUGlaS cardoSo PiNHEiro, 
daNiEl doS rEiS affoNSo, daNiEllE rodriGUES dE oliVEira, EliZEU 
liMa SoUZa JÚNior, EllENE da SilVa BarBoSa, Elcio BErNardES da 
coSTa JUNior, fraNciSco EdilBErTo MESQUiTa BaSToS JÚNior,  fEr-
diNaNdo dUarTE oGorodNiK JUNior, fáBio MENdES MoNTEiro, Ha-
roldo NaZarÉ VENÂNcio BarBoSa JÚNior, JaNdra MicHElE da ro-
cHa cUNHa, JoSÉ alBErTo doS SaNToS MaciEl, JEffErSoN alcaNTa-
ra VEiGa dE oliVEira, JaNdEr MirES doS SaNToS, JUliaNa rodri-
GUES caValEiro dE MacEdo alVES, Karla aZEVEdo cEBolÃo, lU-
cYaN MEirElES coSTa, lUciaNa da coSTa SoUZa, alEXaNdrE GUSTa-
Vo MoUra GUiMarÃES, adriaNo GUSTaVo liSBoa PiNTo, aNa cláU-
dia SilVa caMPiSTa, aNdrEi airES raMoS, alEXSaNdro SoUSa dE 
oliVEira, adoNES dE SoUSa aNdradE, adriaNa EMilia rEZENdE 
cardoSo dE Sá, BrENo cÉZar caSSEB Prado, carloS rodriGUES da 
SilVa, dÉBora da SilVa BEZErra, dENNiS PiNHEiro SilVa, daNiEl 
caMPElo NoGUEira, dElaNE MoUra da SilVa, EdUardo laMarTiNE 
NoGUEira HENriQUES, fraNciSco lUiZ alVES TriNdadE, HEllEN al-
VES da SilVa, JoZaNa rEGiNa GUrJÃo GUErrEiro MacEdo, JoSÉ aU-
GUSTo SoUZa fErNaNdES, JoSÉ carloS SaNTaNa SilVa, JaNETE MoN-
TEiro GoMES, lorENa coElHo MoraES, laYdE laUra MaciEira ra-
MoS VEloSo, MaNaÍra MilHoMEM aMaral, MicHEla claUdiaNa raBE-
lo liMa, MYlENE dE SoUZa MaGalHÃES MElo, MaNoEl BiaNor Ma-
cHado JÚNior, MÔNica dE SoUZa VillaÇa, MirlENa dElGado Mar-
QUES, MaX WEll da coSTa cHaGaS, Nara criSTiNa MoUra PESSoa 
SENa, rHaYNa crUZ E lUZ, roSália BarroSo MaGNo, SHirlEY aN-
drEY liMa da SilVa TEiXEira, TaiSa MoUra coSTa, ViTErBo PiNHEiro 
dE carValHo filHo, WalMir lUiZ dE SoUSa JÚNior, WaNdErlEi cor-
rÊa MaToS, EMÍlio SErGio dE VaScoNcEloS carEPa, aliNE NUNES dE 
SoUZa, aNNE carolliNE fErrEira MarSola, afoNSo ViTor fErNaN-
dES cardoSo, BrUNo GUiMarÃES MEdEiroS, cHarlES GoMES dE 
SoUZa MiraNda, dioGo daS dorES riBEiro, JoNaS SiMEÃo alfoNSo 
MoraES, JoSÉ SEBaSTiÃo MoraES daS cHaGaS filHo, JoSiNETE SoU-
Sa laMarÃo, lUaNa dE PaUla GoNÇalVES lEiTE, lUiZa aMÉlia doS 
SaNToS riBEiro, lorENa carValHo dE oliVEira, MarcEli Mara ViEi-
ra MoNTEiro, MarcilENE MoraES SaNcHES, MilENE Socorro Za-
Gallo PiNTo, rUBErVal SilVa dE aGUiar, ricardo alEX BEN aTHar 
rodriGUES, SaMUEl MoTa da SilVa PaiVa, SaMara GiMENES carVa-
lHo, SWEllEN coSTa MalaQUiaS, THiaGo foNSEca GUiMarÃES, Ti-
MoTEo lEÃo doS SaNToS, VaNESSa QUEiroZ dE MoraES BarBoSa, 
alirio aNdrÉ dE araÚJo, BiaNca diaS fErrEira ViNaGrE, dENir Vi-
TUriNo da SilVa, EliaNE fErrEira caETaNo, ÉriKa MElo BaTiSTa, 
Karla EliZa corrÊa BarroS, lEaNdro aVila raMalHo, MaGNÓlia 
SaNToS BarrETo, MarcEla aUGUSTo ToPPiNo, MarÍlia PaNToJa No-
VaES, MaUrÍcio MarTiNS JorGE JoÃo, MilToN PErEira doS SaNToS 
JÚNior, oSMÉlia dE MElo rÊGo, roSilENE frEirE MoNTEiro, rUBEr-
Val SilVa dE aGUiar, SÉrGio WoNG raMoS, SUZaNE rodriGUES 
PaES, TaÍS dE fáTiMa lUZ coSTa dE MoraES rÊGo, VaNESSa da SilVa 
SErra, VicTor MoraES cardoSo, VicTor oliVEira MElo, WaNia 
araUJo GUiMarÃES, rENaN fariaS MoNTEiro, WaNGlES MarTiNS dE 
carValHo, cESar aUGUSTo GoNÇalVES NaSciMENTo, SiMoNNE Soa-
rES BaTiSTa, lUiS GUilHErME loPES dE araUJo PoNTES, alEXaNdrE 
oliVEira SaNToS, adiSSoN PirES da SilVa, EriKa ViViaNE BaTalHa 
dE MoraES, EliNElSoN lUZ SaNTaNa, ElaiNE criSTiNa dE caSTro 
PiMENTEl, EdUardo orlaNdo caVallEro dE frEiTaS, EdUardo 
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GlaUcio JEroNiMo coSTa, EdGar dE SoUZa SaNToS, dora criSTiNa 
BarroS coSTa, diEGo HolaNda GrElo MaNEScHY, daYSE do Socor-
ro BorGES foNSEca, daNiEl foNTES PErEira, daNiEl aZEVEdo fEr-
rEira, criSTiNa cardoSo da coSTa SErra, claUdio lUiS da SilVa 
caBral, carloS JESSÉ TEiXEira fErNaNdES, carloS fEliZ PaiXÃo, 
BarBara filaKoSKi aNdradE, arTHUr coNrado dE MElo NETo, BrU-
No aUGUSTo BoTElHo SiErro, BrUNo ViEira doS SaNToS, aNTÔNio 
dUarTE GoMES JÚNior, aNa cláUdia caBral E SilVa, aMaNda Maro-
Ja dE SoUZa, aNa JUlia dE MElo, aGENor JoSE PirES dE liMa, alES-
SaNdra BarcElloS rodriGUES, aNa claUdia MaGalHÃES dE oliVEi-
ra, aNa PaUla MorEira SErra, aNToNio carloS SaNToS TaVarES 
JUNior, aNToNio ricardo PESSoa coSTa, aUri rESENdE lEiTE, dEJa-
NE MoUra lorENZoNE rESENdE, EroN riBEiro doS SaNToS, faBio 
JorGE doS SaNToS VidEira SaUMa, faBio roBErTo alBUQUErQUE 
aZEVEdo, flaVio doS SaNToS MElo, fraNciSco olaVo daMaSco JÚ-
Nior, fraNciSco SÉrGio SilVa araÚJo, ila MarTHa aQUiNo MaToS, 
JUliaNa SoUSa riBEiro dE alBUQUErQUE, KEila WirGiNia MalHEiro 
ValE, lUciaNa SaNToS E SilVa, lUiZ GUilHErME fErrEira ToSTES, 
lUZiValdo PaNToJa dE liMa, Mário aNTÔNio MaTa QUarESMa, Maria 
aUXiliadora MadEira doS SaNToS, MaÍra BoUlHoSa do aMaral, 
PaUla criSTiNa GoMES cUiMar, PaUlo alEXaNdrE aNdradE dE oli-
VEira, rafaEl alVES dE MaToS, raMoN SaNToS do NaSciMENTo, rEi-
Naldo alVES dUTra, ricardo TadEU foNSEca fErrEira, rENaTo 
laGo ViEira, aNa Maria BraSil fErrEira, aNa PaUla MacHado Tar-
rio doS SaNToS, MilaNa QUarESMa PErEira, MiGUEl liMa doS rEiS 
JUNior, caMila THiErS MacHado, JErUSa MaToS da SilVa, claUdia 
criSTiNa ViEira da SilVa, NaYara SaNToS NEGrÃo, fErNaNda Sola-
No do aMaral, lUaNa Maria MorEira rodriGUES, MarcioNiliaN 
BaNdEira liMa, MarcUS ViNiciUS BarBoSa E SilVa, NaTaSHa da ro-
cHa falcÃo, aNNE iZaBEllE SilVa lEal, rEGiNaldo cardoSo da 
crUZ, SaraH TaVarES carValHo, lUciaNa aNdrÉa daNTaS rodri-
GUES, lUciaNa lira da coNcEiÇÃo, lUciaNa ViEira dE SoUZa calia-
ri, lUiZ adoNai dE SoUZa carNEiro, MaNoEl VarGaS lUciNdo, Mar-
cEla fErrEira coSTa, lEaNdro HErNaNdEZ alMEida, lidiNEia MEN-
dES coSTa, lorENa araÚJo dE MEdEiroS, JaYliNNE GaSPar MEdEi-
roS MENdES, JoÃo PaUlo PorTUGal dE faria, JoNaS da SilVa Soa-
rES, JoSÉ iNácio doS SaNToS da SilVa, JoSÉ PErEira SMiTH JÚNior, 
NoEMi MoNicK Garcia VaNZElEr, MarTa da SilVa frEirE, MarTa 
MaciEl PiMENTEl, PaUlo EMilio corrEia liMa PaES BarrETo, Maria 
doS aNJoS MoraES, PriScila JoYcE dE SoUZa MENdoNÇa, PEdro PE-
rEira dE SoUSa, rafaEl MoTa PoNTES, PaUlo SÉrGio dE alMEida, 
railaNE PErEira MaciEl, roBErTo NUNES da SilVa, faBio YU Na-
GaHaMa, SErGio ricardo PiNTo MorEira, MaYKa caroliNE MarTiNS 
da cUNHa, rafaEl GoMES araÚJo, roMUlo iGlESiaS dE SoUSa SaM-
Paio, SiMoNE caBral rodriGUES MENEZES, SiMoNE Socorro da Sil-
Va SaMPaio, SiMoN afoNSo corrÊa loBaTo, aNdrÉa rEGiNa dE JE-
SUS BarroS rodriGUES, THaBaTa roBErTa SErra ViaNa, ValdY diaS 
dE lUcENa JUNior, TErEZiNHa dE JESUS MoNTEiro loBaTo, VaNdEr-
lUci SiMÕES cUNHa, VicTor HUGo MElo loPES, WErlEM afoNSo PiN-
To do carMo, ricardo da coSTa dalTro, JoSÉ WErBErSoN MacÊdo 
fUrTado, JÉSSica MariaNa corrÊa TolENTiNo, alEX PalMEr da coS-
Ta fErrEira, WallacE daMaScENo TaVErNard e caMila da SilVa 
loBo, aprovados em concurso público realizado pelo TriBUNal dE JUSTi-
Ça do ESTado do Pará.
acÓrdÃo Nº. 61.974
(Processos tc/500122/2016, tc/500472/2016, tc/501952/2009, 
tc/503608/2016, tc/506286/2009, tc/515281/2015, tc/516025/2015, 
tc/517403/2015 e tc/518280/2015)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
conselheiro: conselheiro lUÍS da cUNHa TEiXEira
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº. 81, de 26 
de abril de 2012, deferir os registros dos atos abaixo identificados:
Processo Tc/500122/2016 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº. 3151, de 30/07/2012, em favor de Maria darcY SoUZa da 
foNSEca, no cargo de Professor classe Especial, Nível i, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/500472/2016 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 3176 de 01/08/2012, em favor de Maria lUiSa fiGUEirEdo 
MarTiNS, no cargo de Professor classe Especial, Nível i, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/501952/2009 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1622 de 02/05/2008, em favor de Maria raiMUNda PaNToJa 
BarrETo, no cargo de agente de PorTaria, ref. ii, lotada na fundação 
centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará;
Processo Tc/503608/2016 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1528  de 10/04/2012, em favor de Maria JoaNa dE oliVEira 
BarroS, no cargo de Professora classe Especial, Nível J, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/506286/2009 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
rET aP nº 1868 de 02/12/2011, em favor de iVaNi SilVa BriTo, no cargo de 
Professora GEP-M-ad-2-401, ref. V, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/515281/2015 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP nº 
2706 de 07/10/2013, em favor de Maria dE fáTiMa da SilVa SaNToS, no cargo 
de Professor classe Especial, Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação;
Processo Tc/516025/2015 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1345 de 24/06/2013, em favor de WilMa SaNdra PaMPolHa 
SalVador, no cargo de Professora classe ii, Nìvel i,  lotada na Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo Tc/517403/2015 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP 

nº 0514 de 27/01/2014, em favor de roBErTo dE SoUZa BaSToS, no cargo 
de investigador de Polícia, classe “c”, lotado na Polícia civil do Estado do Pará;
Processo Tc/518280/2015 - aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 0713 de 09/04/2015, em favor de aNa Maria da SilVa BraGa, no 
cargo de odontóloga, lotada na Secretaria de Estado de Saúde Pública.
acÓrdÃo Nº. 61.975
(Processos tc/531494/2019, tc/531698/2019, tc/503474/2020 e 
tc/503485/2020)
assunto: adMiSSÃo dE PESSoal coNcUrSado
requerente: BaNco do ESTado do Pará
relator: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira
 acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso i e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 81, de 
26 de abril de 2012, deferir o registro dos atos de admissão de Pessoal em 
favor de Joana Paula abdelnor campelo, david Matheus Setubal ferreira, 
Carlos Andres Marmolejo Garcia, Luiz Reis Ferreira Neto, Patrik do Vale 
Pereíra, carlos roberto Barauna lisboa, Muller Gabriel da Silva Miranda, 
Nagila Natalia de Jesus Torres, diemisom carlos romano de Melo, diego 
Noura de Brito, Joao cleber Pereira dos Santos, igor de almeida rego, 
andrea cecilia Henriques oliveira, ana carolina de almeida Matos, luciano 
SoareS Neres, fabianny dos Santos cardoso, Gabriel BasÍlio Vieira Goncal-
ves, Kamyla aragÃo f’erreira, Marcos Pimentel Garcia, inglÊs danyelle Sil-
va araÚjo, Victor de Mendonca Pena, Wanderson Pereira Silva, JosÉ diego 
Pereira da costa, Joel aldiro de aragÃo Barbosa, Gustavo roberto azevedo 
de Macedo, Joana ray Pais leal, izoel dias duarte, Venancio de almeida 
demEs, Tiago celestino Silva cunha, Micheli Gomes de Souza, dario da 
Silva franco JÚNior, Jhones Wesley chaves de frEitas, deivis Korb, apro-
vados em concurso público realizado pelo BaNco do ESTado do Pará.
acÓrdÃo N.º 61.976
(Processo tc/507589/2008)
assunto: aPoSENTadoria
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, 
unanimemente, nos termos do voto da relatora, com fundamento no 
art. 34, inc. ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar n.º 
81, de 26 de abril de 2012, deferir o registro do ato de aposentadoria 
consubstanciado na PorTaria aP n.º 1.482, de 01.10.2007, com as 
modificações promovidas pela PORTARIA AP n.º 3095, de 19.09.2008, e 
pela PorTaria rET aP n.º 1776, de 06.08.2020, em favor de Maria JoSÉ 
SETUBal dE liMa, no cargo de inspetor de alunos, ref. ii, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.977
(Processos tc/505324/2015 e tc/507603/2015)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
relator: conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto do relator, com fundamento no art. 34, 
inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35 da lei complementar nº 81, de 26 
de abril de 2012, deferir o registro dos atos abaixo indicados:
Processo Tc/505324/2015 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1762, de 30 de abril de 2012, em favor de lEoNiTa NoGUEira 
GroSSKlaUS, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotada na Secretaria 
de Estado de Educação;
Processo Tc/507603/2015 – aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP nº 1792, de 14 de maio de 2012, em favor de raiMUNdo ValdEMir 
dE SoUZa BorGES, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotado na 
Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.978
(Processos tc/505346/2015 e tc/507192/2015)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto JUliVal SilVa rocHa
formalizador da decisão: conselheiro odiloN iNácio TEiXEira (art. 191, 
§ 3º, do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 34, inciso ii e parágrafo único, c/c o art. 35, da lei complementar 
n.º 81, de 26 de abril de 2012, registrar os atos relativos aos processos 
abaixo identificados:
Processo Tc/505346/2015: aposentadoria consubstanciada na PorTaria 
aP n. 2565, de 19/09/2013, em favor de JoSÉ aNTÔNio GoMES da 
coSTa, no cargo de Professor assistente Pa-a, lotado na Secretaria de 
Estado de Educação;
Processo Tc/507192/2015: aposentadoria consubstanciada na PorTaria aP n. 
3488, de 06/09/2012, em favor de Maria do Socorro BarroS, no cargo de 
Professor classe Especial, Nível i, lotada na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo N.º 61.979
(Processos nºs. tc/507228/2015 e tc/515612/2015)
assunto: aPoSENTadoriaS
requerentes: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheira MilENE diaS da cUNHa
formalizadora da decisão: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
(§ 3º do art. 191 do regimento interno)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos da Proposta de decisão da relatora, com funda-
mento no art. 4º, inciso i, da resolução nº 18.990, de 03/04/2018 e art. 
290 do riTcE/Pa c/c o art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, com o consequente arquivamento dos autos, 
os processos que tratam dos atos de Aposentadorias abaixo identificados, 
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tendo em vista o falecimento dos beneficiários:
Processo nº Tc/507228/2015 – aposentadoria consubstanciada na 
PorTaria aP nº 3754 de 27/09/2012, em favor de Maria PaiVa da 
SilVa JaNSEN, no cargo de Professor classe Especial, Nível i, lotada na 
Secretaria de Estado de Educação;
Processo nº Tc/515612/2015 – aposentadoria consubstanciada na 
PorTaria aP nº 0883 de 07/03/2014, em favor de carloS alBErTo 
GoNÇalVES doS SaNToS, no cargo de Professor Nível Superior lP, lotado 
na Secretaria de Estado de Educação.
acÓrdÃo Nº. 61.980
(Processo tc/512034/2013)
assunto:  Tomada de contas referente ao convênio SEdUc nº 420/2009
responsável/interessado:   lUcilENE MarTiNS da coNcEiÇÃo e coNSElHo 
EScolar da EScola ESTadUal dE ENSiNo fUNdaMENTal N. S. daS GraÇaS
Proposta de decisão: conselheiro Substituto daNiEl MEllo
formalizador da decisão:       conselheiro fErNaNdo dE caSTro riBEiro 
(§3º do art. 191 do riTcE/Pa)
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento no 
art. 104 da lei orgânica desta corte (lc nº 81/2012) e do art. 290 do regi-
mento interno do TcE/Pa (ato nº 63/2012), c/c art. 485, inciso Vi, do Novo 
código de Processo civil (lei nº 13.105/2015), extinguir, sem resolução do 
mérito, com o consequente arquivamento dos autos, o processo que trata da 
Tomada de contas referente ao convênio SEdUc nº 420/2009, de responsa-
bilidade da Sra. lUcilENE MarTiNS da coNcEiÇÃo, coordenadora do con-
selho Escolar da Escola Estadual de Ensino fundamental N. S. das Graças, em 
razão do equívoco material no que tange a publicação do extrato do convênio 
e que o mesmo não produziu qualquer espécie de efeito.
acÓrdÃo N.º 61.981
(Processo tc/524517/2009 e tc/516880/2016)
assunto: PENSÕES
requerente: iNSTiTUTo dE GESTÃo PrEVidENciária do ESTado do Pará
Proposta de decisão: conselheiro Substituto EdValdo fErNaNdES dE SoUZa
formalizador da decisão:      conselheiro NElSoN lUiZ TEiXEira cHaVES 
(art. 191, § 3º, do regimento interno)
impedimento: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES 
(art. 178 do riTcE-Pa) apenas no processo Tc/524517/2009
acordaM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, unani-
memente, nos termos da Proposta de decisão do relator, com fundamento 
no art. 4º, inciso i, da resolução n.º 18.990, de 3 de abril de 2018, art. 
290 do riTcE/Pa e art. 485, iV, do código de Processo civil, extinguir, 
sem resolução do mérito, por perda de objeto, os processos abaixo iden-
tificados:
Processo Tc/524517/2009: ato de Pensão consubstanciado na PorTaria 
rET PS n° 4048, de 29/11/2012, em favor de EMilia VaNESSa da rocHa 
lira, dependente da ex-segurada rosa Maria Viana da rocha;
Processo Tc/516880/2016: ato de Pensão consubstanciado na PorTaria 
PS n° 0664, de 06/03/2014, em favor de doroTEa BarroSo dE caMPoS 
coSTa, dependente do ex-segurado Valentim Nascimento da costa;
resoLUÇÃo N.º 19.298
(Processo tc/000115/2021)
assunto:  Pedido de revogação de Medida cautelar formulada pela Em-
presa ProMac ProJEToS E coNSTrUÇÕES lTda e pela fUNdaÇÃo SaN-
Ta caSa dE MiSEricÓrdia do Pará, concedida pela resolução TcE/
Pa nº 19.243, que determinou a suspensão da concorrência Pública n° 
002/2020, cujo objeto fora a contratação de empresa especializada para 
manutenção predial de blocos de diversas unidades da fScMP.
 relatora: conselheira roSa EGÍdia criSPiNo calHEiroS loPES
rESolVEM os conselheiros do Tribunal de contas do Estado do Pará, una-
nimemente, nos termos do voto da relatora, conhecer do pedido formulado 
pela Empresa ProMac-ProJEToS E coNSTrUÇÕES lTda e pela fUNda-
ÇÃo SaNTa caSa dE MiSEricÓrdia do Pará e dar-lhe provimento, para 
revogar a decisão liminar exarada na resolução TcE/Pa nº 19.243/2021, 
excluindo a suspensão da concorrência Pública nº 002/2020 e de todos 
os seus atos subsequentes, incluindo os pagamentos que até então esti-
vessem em curso, até ulterior decisão de mérito deste Egrégio Tribunal, 
devendo prosseguir a instrução regular da presente representação.

Protocolo: 721830
..

MiNistÉrio PÚBLico
.

..

MiNistÉrio PÚBLico
do estado do ParÁ

.

.

coNtrato
.

Núm. do contrato: 113/2021-MP/Pa.
Modalidade de licitação: inexigibilidade de licitação nº 020/2021-MP/Pa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa lEX 
EdiTora S/a.
objeto: assinatura anual do produto lex Magister composto pelo produto 
Plataforma Magister Net.
data da assinatura: 28/10/2021.
Vigência: 17/11/2021 a 17/11/2022.
Valor global: r$ 12.900,00 (doze mil e novecentos reais).

dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760;
Elemento de despesa: 3390-39;
fonte: 0101.
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. césar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 722236
Núm. do contrato: nº 120/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 029/2021-MPPa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MKr 
PESSoa-ME (cNPJ/Mf nº. 12.202.614/0001-35)
objeto: serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento 
de mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos 
imóveis do Ministério Público do Estado do Pará, para atender o grupo/
lote 1- SaNTarÉM.
data da assinatura: 28/10/2021.
Vigência: 01/11/2021 a 01/11/2022.
Valor global: r$255.999,60 (duzentos e cinquenta e cinco mil, novecentos 
e noventa e nove reais e sessenta centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais; Elemento de despesa: 3390-37 – 
locação de mão-de-obra; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 722682
Núm. do contrato: nº 109/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 024/2021-MPPa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa E. 
r. SolUÇÕES dE iNforMáTica lTda (cNPJ/Mf nº. 05.778.325/0005-47)
Objeto: aquisição de notebooks.
data da assinatura: 28/10/2021.
Vigência: 03/11/2021 a 02/03/2022.
Valor global: r$ 565.564,00 (quinhentos e sessenta e cinco mil, quinhen-
tos e sessenta e quatro reais).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.122.1494.8760 – Governança 
e Gestão; Elemento de despesa: 4490-52 – Equipamentos e Material Per-
manente; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 722662
Núm. do contrato: nº 121/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 029/2021-MPPa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MKr 
PESSoa-ME (cNPJ/Mf nº. 12.202.614/0001-35)
objeto: serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de 
mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis 
do Ministério Público do Estado do Pará, para atender o item 7 – aBaETETUBa.
data da assinatura: 28/10/2021.
Vigência: 01/11/2021 a 01/11/2022.
Valor global: r$72.530,88 (Setenta e dois mil, quinhentos e trinta reais e 
oitenta e oito centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais; Elemento de despesa: 3390-37 – 
locação de mão-de-obra; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 722357
Núm. do contrato: nº 122/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico nº 029/2021-MPPa.
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e a Empresa MKr 
PESSoa-ME (cNPJ/Mf nº. 12.202.614/0001-35)
objeto: serviços continuados de limpeza e conservação, com fornecimento de 
mão de obra uniformizada, material de limpeza e equipamentos nos imóveis 
do Ministério Público do Estado do Pará, para atender o item 8 – BarcarENa.
data da assinatura: 28/10/2021.
Vigência: 01/11/2021 a 01/11/2022.
Valor global: r$ 72.097,92 (Setenta e dois mil, noventa e sete reais e 
noventa e dois centavos).
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758 – Promoção 
e defesa dos direitos constitucionais; Elemento de despesa: 3390-37 – 
locação de mão-de-obra; fonte: 0101;
foro: Justiça Estadual do Pará, comarca de Belém.
ordenador responsável: dr. cESar BEcHara NadEr MaTTar JUNior.

Protocolo: 722358
.

terMo aditiVo a coNtrato
.

eXtrato de terMo aditiVo ao coNtrato Nº 136/2017
Núm. do termo aditivo: 5º
Núm. do contrato: 136/2017-MP/Pa.
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa SErVicEliNE 
coMÉrcio E SErViÇoS ESPEcialiZadoS lTda-ME.
Objeto e Justificativa do Aditamento: Contratação de Pessoa Jurídica para 
prestação de serviços de copeiragem nas dependências do Ministério Pú-
blico do Estado do Pará, no município de Marabá. Prorrogação do prazo 
de vigência por mais 12 (doze) meses, cláusula de registro de análise de 
pedido de repactuação e cláusula de custos não renováveis.
data de assinatura: 28/10/2021.
Vigência do aditamento: 09/01/2022 a 08/01/2023.
dotação orçamentária: atividade: 12101.03.091.1494.8758
Elemento de despesa: 3390-37
fonte: 0101
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 722666
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..

aViso de resULtado de LicitaÇÃo
.

resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resul-
tado da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e 
habilitação do Pregão Eletrônico nº. 056/2021-MP/Pa, empreitada por pre-
ço global, no tipo menor preço, que tem como objeto, aquisição de 
material de manutenção civil, de uso corretivo e preventivo.
04.510.069/0001-16 - coMaTEl coMErcio dE MaTErial lTda – ToTal: 
r$ 24.749,15 :
item 03 – Valor Total .... r$ 1.499,10
item 06 – Valor Total .... r$ 5.645,10
item 07 – Valor Total .... r$ 4.599,00
item 10 – Valor Total .... r$ 5.694,60
item 12 – Valor Total .... r$ 2.262,90
item 106 – Valor Total ...r$ 1.348,45
item 107 – Valor Total ...r$ 2.700,00
item 119 – Valor Total ...r$ 1.000,00
08.469.635/0001-44 - iNTEGraTEK coMErcio dE ElETroElETroNicoS 
lTda – ToTal: r$ 3.026,00:
item 130 – Valor Total .... r$ 3.026,00
09.017.325/0001-51 - cHEVroMaiS - coMErcio dE PEcaS, acESSo-
rioS E lUBrificaNTES – ToTal: r$ 6.621,40:
item 23 – Valor Total .... r$ 5.395,40
item 31 – Valor Total .... r$ 158,00
item 36 – Valor Total .... r$ 1.068,00
11.420.095/0001-19 - STar NETWorKS coMErcio ElETro ElETroNi-
coS EirEli – ToTal: r$ 1.992,00: 
item 39 – Valor Total .... r$ 1.992,00
20.784.313/0001-95 - rM coMErcio dE MErcadoriaS E MaTEriaiS 
lTda – ToTal: r$ 98.295,70: 
item 21 – Valor Total .... r$ 2.728,50
item 45 – Valor Total .... r$ 3.736,80
item 92 – Valor Total .... r$ 2.061,00
item 93 – Valor Total .... r$ 5.282,00
item 100 – Valor Total ...r$ 1.078,40
item 103 – Valor Total ...r$ 30.327,50
item 111 – Valor Total ...r$ 2.821,50
item 113 – Valor Total ...r$ 5.797,00
item 127 – Valor Total ...r$ 22.818,60
item 128 – Valor Total ...r$ 15.776,00
item 129 – Valor Total ...r$ 5.868,40
21.254.778/0001-05 - J. c. P. Prado coMErcio EirEli – ToTal: r$ 
55.626,40: 
item 20 – Valor Total .... r$ 1.348,20
item 24 – Valor Total .... r$ 6.523,00
item 25 – Valor Total .... r$ 12.918,00
item 29 – Valor Total .... r$ 2.562,40
item 30 – Valor Total .... r$ 1.265,00
item 32 – Valor Total … r$ 552,80
item 33 – Valor Total … r$ 237,32
item 34 – Valor Total … r$ 348,18
item 35 – Valor Total .... r$ 310,20
item 38 – Valor Total .... r$ 213,50
item 40 – Valor Total .... r$ 472,50
item 41 – Valor Total .... r$ 990,00
item 42 – Valor Total .... r$ 2.085,00
item 43 – Valor Total … r$ 1.520,00
item 48 – Valor Total … r$ 159,40
item 52 – Valor Total … r$ 123,70
item 53 – Valor Total .... r$ 772,00
item 59 – Valor Total .... r$ 340,00
item 60 – Valor Total .... r$ 1.195,00
item 61 – Valor Total .... r$ 1.750,00
item 68 – Valor Total .... r$ 370,00
item 69 – Valor Total … r$ 1.745,00
item 70 – Valor Total … r$ 1.460,00
item 71 – Valor Total … r$ 2.649,00
item 72 – Valor Total .... r$ 2.489,00
item 73 – Valor Total .... r$ 4.329,00
item 74 – Valor Total .... r$ 1.047,00
item 98 – Valor Total .... r$ 2.920,00
item 99 – Valor Total … r$ 180,00
item 102 – Valor Total ...r$ 178,40
item 108 – Valor Total ...r$ 1.386,80
item 134 – Valor Total ...r$ 908,40
item 135 – Valor Total ...r$ 277,60
27.934.956/0001-17 - aNdradE alcaNTara coMErcio dE GENEroS 
aliMENTicioS lTda – ToTal: r$ 37,693,15: 
item 09 – Valor Total .... r$ 6.180,60
item 11 – Valor Total .... r$ 4.486,00
item 13 – Valor Total .... r$ 5.544,25
item 15 – Valor Total .... r$ 5.209,00
item 18 – Valor Total .... r$ 4.308,80
item 19 – Valor Total … r$ 9.554,00
item 91 – Valor Total … r$ 2.410,50
41.378.388/0001-46 - JoSiVaNio MaNoEl doS SaNToS 40569804892 – 
ToTal: r$ 11.829,20: 
item 112 – Valor Total .... r$ 7.380,00
item 114– Valor Total .... r$ 3.799,20
item 122 – Valor Total .... r$ 650,00

42.240.841/0001-16 - foX STorE lTda – ToTal: r$ 33.526,75: 
item 44 – Valor Total .... r$ 3.420,00
item 47 – Valor Total .... r$ 3.340,00
item 49 – Valor Total .... r$ 103,00
item 58 – Valor Total .... r$ 1.725,90
item 64 – Valor Total .... r$ 289,95
item 90 – Valor Total … r$ 2.600,00
item 96 – Valor Total .. .r$ 387,90
item 104 – Valor Total … r$ 10.922,40
item 118 – Valor Total .... r$ 1.422,40
item 120 – Valor Total .... r$ 499,00
item 121 – Valor Total .... r$ 2.272,00
item 125 – Valor Total ...r$ 3.550,20
item 136 – Valor Total ...r$ 1.558,50
item 136 – Valor Total ...r$ 1.435,50
42.262.411/0001-03 - arGoS lTda – ToTal: r$ 41.472,00: 
item 46 – Valor Total .... r$ 1.350,00
item 84 – Valor Total .... r$ 7.732,20
item 94 – Valor Total .... r$ 142,80
item 95 – Valor Total .... r$ 138,80
item 97 – Valor Total .... r$ 1.204,20
item 101 – Valor Total ...r$ 17.805,60
item 105 – Valor Total ...r$ 2.489,80
item 109 – Valor Total ...r$ 2.988,80
item 115 – Valor Total ...r$ 5.920,00
item 117 – Valor Total ...r$ 591,00
item 124 – Valor Total ...r$ 1.108,80
42.883.960/0001-97 - SZaTa coMErcio VarEJiSTa lTda – ToTal: r$ 
6.638,20
item 55 – Valor Total .... r$ 357,60
item 56 – Valor Total .... r$ 357,60
item 57 – Valor Total .... r$ 855,00
item 88 – Valor Total .... r$ 2.399,00
item 89 – Valor Total .... r$ 2.399,00
dESErToS:
item 01
item 02
item 04
item 05
item 08
item 14
item 16
item 17
item 22
item 26
item 27
item 28
item 37
item 50
item 51
item 54
item 62
item 63
item 65
item 76
item 77
item 78
item 81
item 83
item 85
item 86
item 87
item 110
item 123
item 131
item 132
fracaSSadoS:
item 66
item 67
item 75
item 79
item 80
item 82
item 116
item 133
EM faSE rEcUrSal:
item 126
Valor Total do certame: r$ 321.199,95
Belém (Pa), 28 de outubro de 2021
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 723028
resULtado de LicitaÇÃo
o MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado comunica aos interessados do resultado 
da Fase de Classificação e Julgamento das Propostas Financeiras e habilitação 
do Pregão Eletrônico nº. 058/2021-MP/Pa, empreitada por preço global, no 
tipo menor preço por grupo, que tem como objeto, Serviços de manutenção 
preventiva nos equipamentos médicos instalados no departamento Médico e 
odontológico do Ministério Público do Estado do Pará, incluindo mão de obra e 
fornecimento de peças de reposição sem ônus para o MPPa:
 15.305.042/0001-08 - ENGEMEd ENGENHaria cliNica EirEli:
GrUPo 01 – Valor Global .... r$ 2.978,00,00
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Valor Global do certame: r$ 2.978,00
Belém (Pa), 28 de outubro de 2021
angelo Nazareno costa Barbosa
Pregoeiro MPE/Pa

Protocolo: 723035
.

aPostiLaMeNto
.

eXtrato de aPostiLaMeNto
Núm. do contrato: 030/2019-MP/Pa (Nº equatorial – 1031408959).
Núm. da apostila: 003
Partes: Ministério Público do Estado do Pará e a empresa EQUaTorial 
Pará diSTriBUidora dE ENErGia S/a.
objeto do contrato: regular o uso do sistema de distribuição de ener-
gia elétrica-cUSd, para suprir o Prédio das Promotorias de Justiça de Pa-
rauapebas/Pa.
Justificativa do Apostilamento: A prorrogação automática realizada pela 
Empresa, a partir de 11/03/2022, com a qual consente o MiNiSTÉrio 
PÚBlico do ESTado do Pará, conforme disciplinado no subitem 3.2, 
cláusula Terceira, Parte ii, do contrato nº 030/2019-MP/Pa.
data de assinatura: 28/10/2021
Vigência: 11/03/2022 a 10/03/2023.
ordenador responsável: dr. cesar Bechara Nader Mattar Junior, Procura-
dor-Geral de Justiça.

Protocolo: 722240
..

oUtras MatÉrias
.

Portaria Nº 1068/2021-MP/sUB-Ji
o SUBProcUrador-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-
iNSTiTUcioNal, usando das atribuições que lhe foram delegadas pela 
PorTaria nº 114/2018-MP/PGJ, de 12 de janeiro de 2018;
coNSidEraNdo o disposto no art. 18, inciso iX, alínea f, da lei orgânica 
do Ministério Público do Estado do Pará, nº 057, de 06 de julho de 2006;
coNSidEraNdo os termos dos expedientes protocolizados sob nº 10884, 
11220, 11555 e 11642/2021;
r E S o l V E:
dESiGNar o promotor de justiça cEZar aUGUSTo doS SaNToS MoTTa para 
oficiar perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Criminais, no pe-
ríodo de 1º/11/2021 a 31/01/2022, sem prejuízo das demais atribuições.
SUBProcUradoria-GEral dE JUSTiÇa, Para a árEa JUrÍdico-iNSTiTUcioNal.
Belém, 22 de outubro de 2021.
aNToNio EdUardo BarlETa dE alMEida
Subprocurador-Geral de Justiça, para a área Jurídico-institucional

Protocolo: 722252
extrato da Portaria nº 025/2021-MPPa-PJa
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no art. 8º da resolu-
ção nº 174 do cNMP e art. 31 da resolução 007/2019-cPJ, torna pública a 
instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio nº 025/2021 - MPPa-PJa, 
que se encontra à disposição na rua Santo antônio, nº 20, bairro impera-
triz, cEP 68365-00, anapu/Pa.
PorTaria nº 025/2021-MPPa – PJa
Polo Passivo: Município de anapu.
assunto: apuração de possíveis irregularidades em processo licitatório re-
alizado por parte da Prefeitura Municipal de anapu/Pa, Pregão presencial 
edital nº 001/2021-01 PMa.
aline cunha da Silva – Promotora de Justiça

Protocolo: 722261
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria N.º 024/2021/MP/1ªPJcaM, de 19/10/2021, 
ProcediMeNto adMiNistratiVo Nº 002044-042/2021.
a 1ª Promotoria de Justiça de cametá, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3° da lei complementar nº 057/06 e no art. 4°, inc. Vi da rESolUÇÃo 
N° 23 - cNMP, de 17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento 
administrativo n° 002044-042/2021 que se encontra à disposição na Pro-
motoria de Justiça de cametá, situada na Trilha da Juventude, s/n, Bairro 
central, cEP: 68.400-000 - cametá - Pará - fones: (91) 3781-1274
PorTaria n.º 024/2021/MP/1ªPJcaM
assunto: acompanhar políticas públicas voltadas à situação dos refugiados 
venezuelanos no município de cametá/Pa (Procedimento administrativo - 
002044-042/2021).
iSaac SacraMENTo da SilVa - Promotor de Justiça

Protocolo: 722264
extrato da Portaria nº 026/2021-MPPa-PJa
a Promotora de Justiça de anapu, com fundamento no art. 8º da resolu-
ção nº 174 do cNMP e art. 31 da resolução 007/2019-cPJ, torna pública a 
instauração do Procedimento administrativo 026/2021 – MPPa-PJa, que se 
encontra à disposição na rua Santo antônio, nº 20, Bairro imperatriz, cEP 
68365-000, anapu/Pa.
PorTaria nº 026/2021-MPPa-PJa
Polo Passivo: Secretaria Municipal de Educação de anapu
assunto: acompanhar no município de anapu/Pa o cumprimento da lei nº 
13.987/2020 que garante em caráter excepcional, durante o período de 
suspensão das aulas em razão de situação de emergência ou calamidade 
pública, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do 
Programa Nacional de alimentação Escolar (Pnae) aos pais ou responsáveis 
dos estudantes das escolas públicas de educação básica.
aliNE cUNHa da SilVa – Promotora de Justiça

Protocolo: 722267

extrato da Portaria Nº 025/2021-MPe/PJo
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE oUrÉM, com fundamento no art. 54, Vi e 
§3º, da lei complementar nº 057/2006, e resolução Nº 007/2019-cPJ, de 
06/06/2019, torna pública a instauração do ProcEdiMENTo adMiNiSTra-
TiVo Nº 025/2021-MPE/PJo, SiMP 000469-140/2021, que se encontra à 
disposição na sede do Ministério Público, na cidade de ourém (Pa).
Polo ativo: Ministério Público do Estado do Pará.
Polo Passivo: Willame aguiar Gomes.
assunto: acompanhar o cumprimento das cláusulas do aNPc nº 001/2021-MPE/PJo.
ourém/Pa, 27 de outubro de 2021.
lívia Tripac Miléo câmara – Promotora de Justiça

Protocolo: 722288
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 014/2021-1ªPJP
a Promotora de Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, 1º cargo de 
PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei comple-
mentar nº 057/06, e no art. 4º, inc. Vi, da resolução nº 23 – cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil nº 003894/2021, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, 
situada no Eixo W1, s/nº, bairro cidade Nova, cEP 68.625-510 – Parago-
minas/Pa, fone (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 014/2021-1ªPJP
investigado: Elizabete aparecida lucredi
assunto: fiscaliza a possível ocorrência de dano ambiental e outras provi-
dências inerentes.
PaUla caroliNE NUNES MacHado – Promotora de Justiça, respondendo 
pelo 1º cargo de PJ de Paragominas-Pa

Protocolo: 722291
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 015/2021-1ªPJP
a Promotora de Justiça PaUla caroliNE NUNES MacHado, 1º cargo de 
PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei comple-
mentar nº 057/06, e no art. 4º, inc. Vi, da resolução nº 23 – cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do inquérito civil nº 002699/2021, 
que se encontra à disposição na Promotoria de Justiça de Paragominas, 
situada no Eixo W1, s/nº, bairro cidade Nova, cEP 68.625-510 – Parago-
minas/Pa, fone (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 015/2021-1ªPJP
investigado: Maurício ferreira da Silva
assunto: apurar possível ocorrência de improbidade administrativa, em fun-
ção de acúmulo ilegal de cargos públicos e outras providências inerentes.
PaUla caroliNE NUNES MacHado – Promotora de Justiça, respondendo 
pelo 1º cargo de PJ de Paragominas-Pa

Protocolo: 722293
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 010/2021-2ªPJPGM
o Promotor de Justiça carloS laMarcK MaGNo BarBoSa, titular do 2º 
cargo de PJ de Paragominas, com fundamento no art. 54, Vi, e §3º da lei 
complementar nº 057/06, no art. 4º, inc. Vi, da resolução nº 23 – cNMP, de 
17/09/07, e no art. 13, da resolução nº 007/2019–cPJ/MPPa, torna públi-
ca a instauração do ProcEdiMENTo PrEParaTÓrio nº 010/2021-2ªPJPGM 
– SiMP 001378-003/2021, que se encontra à disposição na Promotoria de 
Justiça de Paragominas, situada no Eixo W1, s/nº, bairro célio Miranda, cEP 
68.625-510 – Paragominas/Pa, telefones nºs (91) 3729-1783 / 3729-3820.
PorTaria nº 010/2021-2ªPJPGM
objeto: Procedimento Preparatório que visa apurar elementos voltados à 
identificação de investigados e/ou de objeto para responsabilização sobre 
possíveis irregularidades, tendo em vista denúncias relatando a ausência 
de condições mínimas de trafegabilidade da via que liga o centro urbano 
ao condomínio rural, zona rural do município de Paragominas, impedin-
do a locomoção segura nesse trecho aos moradores, o que configuraria 
possivelmente atos de improbidade administrativa - lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992.
carloS laMarcK MaGNo BarBoSa - 2º Promotor de Justiça titular de 
Paragominas

Protocolo: 722296
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 024/2021/MP/1ªPJca
a Promotora de Justiça Titular do 1º cargo, da Promotoria de Justiça de 
conceição do araguaia/Pa, com fundamento no art. 54, inciso Vi, e § 3º da 
lei complementar, artigo 8°, inc. ii da resolução n° 174/2017 do cNMP e 
Resolução n.º 007/2019 do CPJ, torna público a retificação da PORTARIA de 
instauração do Procedimento administrativo n° 001736-382/2021, que se 
encontra a disposição na Promotoria de Justiça de conceição do araguaia/
Pa, situada na avenida Marechal rondon, 90, centro, cEP 68.540-000 – 
conceição do araguaia/Pa. fone: (94) 3421-2278.
PorTaria nº 024/2021/MP/1ªPJca
assunto: acompanhar a criação e/ou a atualização do Plano de atendimen-
to Socioeducativo dos Municípios de conceição do araguaia/Pa, floresta do 
araguaia/Pa e Santa Maria das Barreiras/Pa.
adriaNa Maria PriMo dE carValHo – ProMoTora dE JUSTiÇa.

Protocolo: 722300
extrato da Portaria nº 058/2021 – inquérito civil nº 000063-151/2020.
o ProMoTor dE JUSTiÇa do 6º carGo da ProMoToria dE dEfESa do 
PaTriMoNio PÚBlico E da MoralidadE adMiNiSTraTiVa, dr. aldo dE 
oliVEira BraNdÃo SaifE, torna pública a instauração do inquérito civil nº 
000063-151/2020 que se encontra à disposição na sede do Ministério Público na 
rua João diogo n. 100, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
PorTaria de instauração: 058/2021-MP/6ºPJdPPMa
objeto: apurar a suposta irregularidade praticada pelo Banco da amazô-
nia S/a (BaSa) relativa à indevida dispensa da licitação que redundou na 
celebração do contrato nº 2018/170 entre o estabelecimento bancário e a 
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empresa Terras app Solutions e Serviços em Tecnologia ltda, para a pres-
tação de serviços de avaliação socioambiental integrado parapropostas de 
crédito rural e coleta de dados para atendimento da resolução nº 4427, 
de 25/06/2015.
Promotor de Justiça: aldo dE oliVEira BraNdÃo SaifE
Promotoria de Justiça: 6º cargo da Promotoria de Justiça de defesa do 
Patrimônio Público e da Moralidade administrativa de Belém.

Protocolo: 722304
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 113/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a iNSTaUraÇÃo do Procedimento Preparatório nº 
000005-113/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU, que se encontra à disposição na 
Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Patrimônio cultural, Habitação 
e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo custódio, nº36, bairro da cida-
de Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 000005-113/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: fraNciSco EliclEBSoN MoraES BraGa
objeto de investigação: apurar a existência de oBra irrEGUlar no imóvel, 
classificado na categoria da Preservação Arquitetônica Parcial – Lei nº 7.709/94 e 
integrante de bem tombado a nível federal PorTaria MiNc nº 54 de 08/05/2012.
Belém, 15 de setembro de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 722207
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 115/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000451-125/2019-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU em iNQUÉriTo ciVil que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Pa-
trimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 000451-125/2019-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: Projeto arapaima importação e Exportação de aquicultura lTda
objeto de investigação: apurar delitos noticiados pelo iBaMa, relativos ao 
auto de infração n°9134939-E, que se reporta sobre a inserção de infor-
mação falsa no sistema SiSfaP, em tese, perpetrada pela empresa “Projeto 
arapaima importação e Exportação de aquicultura lTda”, localizada na rua 
Presidente Gaspar dutra n°92, Tapanã – nesta cidade;.
Belém, 05 de outubro de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 722220
ProMotoria de JUstiÇa do Meio aMBieNte, PatriMÔNio cUL-
tUraL, HaBitaÇÃo e UrBaNisMo de BeLÉM
resUMo da Portaria Nº 116/2021-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
o 2º ProMoTor dE JUSTiÇa do MEio aMBiENTE, PaTriMÔNio cUl-
TUra, HaBiTaÇÃo E UrBaNiSMo dE BElÉM, dr. NilToN GUrJÃo daS 
cHaGaS, torna pública a coNVErSÃo do Procedimento Preparatório nº 
000162-113/2019-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU em iNQUÉriTo ciVil que se en-
contra à disposição na Promotoria de Justiça de do Meio ambiente, Pa-
trimônio cultural, Habitação e Urbanismo de Belém, sito na rua Ângelo 
custódio, nº36, bairro da cidade Velha, nesta cidade de Belém do Pará.
Procedimento Preparatório nº 000162-113/2019-MP/2ªPJ/Ma/Pc/HU
instaurante: MiNiSTÉrio PÚBlico do ESTado do Pará, no uso de suas 
atribuições conferidas pelo art. 129, inciso iii, da constituição federal de 
1988 e art. 8º, §1º e §2º da lei federal nº 7.347, de 24 de julho de 1985.
investigado: Bar Grill MiX
objeto de investigação: apurar suposta prática de poluição sonora, em 
razão da ausência de isolamento acústico do estabelecimento denominado 
“Bar Grill MiX”, localizado na av. Marques de Herval, entre Estrela e 
Mauriti, nesta cidade.
Belém, 05 de outubro de 2021.
NilToN GUrJÃo daS cHaGaS
2º Promotor de Justiça de Meio ambiente, Patrimônio cultural,
Habitação e Urbanismo de Belém.

Protocolo: 722231

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 031/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 048/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa EdEr 
JÚNior G. loPES – ME (cNPJ nº 15.579.052/0001-31)
objeto: registro de Preços para aquisição de Material de consumo (dis-
pensers)
data da assinatura: 29/01/2021
Vigência: 01/02/2021 a 01/02/2022
Preços registrados:      

item Especificações Técnicas Unidade Qtd Estimada Preço Unitário 

04

dispenser para Sabone-
te líquido ou álcool gel, 
capacidade de 800ml, 
material plástico aBS, 

dimensões aproximadas: 
26,3cm (altura) x 13,8cm 
(largura) x 12,6cm (pro-
fundidade), com dispen-
ser interno, fechadura de 
segurança, chave e fácil 
instalação. acompanhan-
do kit contendo parafusos 

e buchas –
Marca/rEf: No-

BrE/40301

Und 300 r$ 25,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: Gilberto Valente Martins
Endereço da contratada: rod. arthur Bernardes, Km 09, Nº 05 – Térreo, 
Bairro da Pratinha ii, no Município de Belém – Pa, cep. 66.825-000,  fone/
fax: (091) 3258-6292 / 98010- 6903, e-mail rcl.comercial@hotmail.com

Protocolo: 623348
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 002/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 051/2020-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa a c 
NoGUEira ProdUÇÕES EirEli, (cNPJ nº 97.551.177/0001-18)
objeto: registro de Preços para contratação de Empresa Especializada em 
Serviços de ornamentação de Eventos institucionais
data da assinatura: 03/02/2021
Vigência: 04/02/2021 a 04/02/2022
Preços registrados: 

lote i

item Especificações Mínimas Und Quant P.unit.

01

locação de mesa bistrô com base de 
alumínio, altura de aproximadamente 2 

metros e tampo de vidro com circunferên-
cia de cerca de 60 cm, ou modelo similar.

Unidade 50 60,00

02

locação de mesa com base de ferro, apro-
ximadamente 1 metro de altura, tampo de 

mdf com circunferência de aproximada-
mente 60 cm, ou modelo similar.

Unidade 20 60,00

03

locação de aparador com base de madei-
ra e/ou ferro cromado com tampo retangu-
lar de vidro, com medidas aproximadas l 

1,20 x P 0,35 x a 0,81, ou modelo similar.

Unidade 30 60,00

04 locação de capas de cadeiras branca ou 
preta (cadeiras sem braços) Unidade 400 5,00

05

locação de poltrona com braços, acolcho-
ada, medindo aproximadamente 80 cm de 
comprimento e 50 cm de largura, nas cores 

branca, bege e preta ou modelo similar.

Unidade   30 104,50

06

locação de mesa de centro, feita em 
madeira ou ferro cromado, com tampo qua-
drado em madeira ou vidro, com medidas 
aproximadas de 0,40 metros de altura e 

0,62 metros de largura; ou modelo similar.

Unidade   10 50,00

07

locação com aplicação de cortina de voil 
na, em estrutura de autossustentação, me-
dindo aproximadamente 3 metros de altura 

e 2 metros de largura ou similar.

Unidade 40 90,00

8 locação de Mesas retangulares – madeira 
ou laminado, medindo 2m x 1m ou similar. Unidade 20 90,00

9
locação de cadeiras em estrutura em 

aço, acolchoadas em tecido preto, s/ braço, 
ou similar.

Unidade 300 16,72

10

Toalhas de mesa branca ou de cores 
diversas, medindo 3mx3m conforme 

especificação da CONTRATANTE, para a 
mesa diretora.

Unidade 50 15,00
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11

Arranjo solene de flores naturais 
tropical, em espuma floral, para chão, 
medindo 60cm de altura por 60 cm de 

comprimento.

Unidade 30 180,00

12

Arranjo solene de flores naturais tropical, 
em espuma floral, para mesa bistrô ou apa-

rador, em cachepot de vidro ou madeira, 
medindo aproximadamente 20 cm de altura 

e 15 cm de largura.

Unidade 50 150,00

13

Arranjo solene de flores naturais 
campestre, em espuma floral, para chão, 
medindo 60 cm de altura por 60 cm de 

comprimento.

Unidade 20 230,00

14

Arranjo solene de flores naturais tropical, 
em espuma floral, para mesa, em formato 
jardineira com aproximadamente 1 metro 

de comprimento e 15 cm de altura.

Unidade 20 220,00

15

Arranjo solene de flores naturais tropical, 
em espuma floral, para chão (tribuna) com 

aproximadamente 1 metro de altura por 
40cm de comprimento.

Unidade 10 200,00

16

Arranjo solene de flores naturais campes-
tre, em espuma floral, para chão (tribuna) 
com aproximadamente 1 metro de altura 

por 40cm de comprimento.

Unidade 20 240,00

17

Arranjo informal circular, em espuma flo-
ral circular, preenchido com flores naturais 
campestre, com aproximadamente 120 cm 
de diâmetro e com base auto-sustentável, 

para painel floral.

Unidade 10 250,00

 

loTE ii – 
destinado 

exclusivamente 
a participação de 
microempresas 
e empresas de 
pequeno porte

item Especificações Mínimas Und Quant P.unit.

18
locação de mesa bistrô com base de alumínio, altura de 

aproximadamente 2 metros e tampo de vidro com circun-
ferência de aproximadamente 60 cm, ou modelo similar.

Unidade 05 113,26

19
locação de mesa com base de ferro, aproximadamente 

1 metro de altura,  tampo de mdf com circunferência de 
aproximadamente 60 cm, ou modelo similar.

Unidade 05 119,64

20

locação de aparador com base de madeira e/ou ferro 
cromado com tampo retangular de vidro, com medidas 

aproximadas l 1,20 x P 0,35 x a 0,81, ou modelo 
similar.

Unidade 05 203,40

21 locação de capas de cadeiras branca ou preta (cadeiras 
sem braços) Unidade 50 8,38

22

locação de poltrona com braços, acolchoada, medindo 
aproximadamente 80 cm de comprimento e 50 cm 

de largura, nas cores branca, bege e preta ou modelo 
similar.

Unidade 10 169,91

23

locação de mesa de centro, feita em madeira ou ferro 
cromado, com tampo quadrado em madeira ou vidro, 
com medidas aproximadas de 0,40 metros de altura e 

0,62 metros de largura; ou modelo similar.

Unidade 05 113,26

24
locação com aplicação de cortina de voil na, em estru-

tura de auto- sustentação, medindo aproximadamente 3 
metros de altura e 2 metros de largura ou similar.

Unidade 05 179,47

25 locação de Mesas retangulares – madeira ou laminado, 
medindo 2m x 1m ou similar. Unidade 05 143,57

26 locação de cadeiras em estrutura em aço, acolchoadas 
em tecido preto, s/ braço, ou similar. Unidade 50 20,46

27
Toalhas de mesa branca ou de cores diversas, medindo 

3mx3m conforme especificação da CONTRATANTE, para 
a mesa diretora.

Unidade 05 16,99

28
Arranjo solene de flores naturais tropical, em espuma 

floral, para chão, medindo 60cm de altura por 60 cm de 
comprimento.

Unidade  03 397,82

29

Arranjo solene de flores naturais tropical, em espuma 
floral, para mesa bistrô ou aparador, em cachepot de 

vidro ou madeira, medindo aproximadamente 20 cm de 
altura e 15 cm de largura.

Unidade 03 146,61

30
Arranjo solene de flores naturais campestre, em espu-

ma floral, para chão, medindo 60 cm de altura por 60 cm 
de comprimento.

Unidade 03 293,22

31
Arranjo solene de flores naturais tropical, em espuma 

floral, para mesa, em formato jardineira com aproxima-
damente 1 metro de comprimento e 15 cm de altura.

Unidade 03 313,30

32

Arranjo informal circular, em espuma floral circular, pre-
enchido com flores naturais campestre, com aproximada-
mente 120 cm de diâmetro e com base auto-sustentável, 

para painel floral.

Unidade 03 624,60

foro: Belém- Pa

ordenador responsável: Gilberto Valente Martins

Endereço da contratada: na Tv. São Pedro, nº 280, bairro da campina, no muni-

cípio de Belém – Pa, cEP: 66.023- 570, Telefone: (91) 99918-1990 / (91) 98149-

1778, e-mail: guto@cnproducoes.com/ cnproducoes@hotmail.com

Protocolo: 624785

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)

Nº da ata de registro de Preços: 032/2021-MP/Pa

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 048/2020-MP/Pa

Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empre-

sa METa coMErcio dE fErraGENS E fErraMENTaS EirEli (cNPJ nº 

27.518.373/0001-05)

objeto: registro de Preços para aquisição de Material de consumo (lixeiras)

data da assinatura: 29/01/2021

Vigência: 01/02/2021 a 01/02/2022

Preços registrados:      

item Especificações 
Técnicas Unidade Qtd Estimada Preço Unitário 

02

lixeira retangular 
para banheiro, cor 

bege, capacidade 16 
litros, em polipropileno, 
tampa com acionamen-

to por pedal e balde 
interno removível, com 
dimensões aproxima-
das de 41 cm (altura) 
x 31 cm (largura) x 32 
cm (profundidade).

Marca/rEf: lar 
PlaSTico

Und 150 r$ 59,00

foro: Belém- Pa

ordenador responsável: Gilberto Valente Martins

Endereço da contratada: rua caetano alberto rosset, nº 885 - Sala 02 , 

Bairro do atlântico, Município de Erechim / rS, Telefone: (54) 98432-6673, 

E-mail: metadistribuidorame@gmail.com

Protocolo: 624801

eXtrato de ata de reGistro de PreÇos

(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)

Nº da ata de registro de Preços: 033/2021-MP/Pa

Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 048/2020-MP/Pa

Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa fÊNiX 

BraSil – coMPra VENda iMPorTaÇÃo EXPorTaÇÃo EirEli - EPP (cNPJ 

nº 08.608.621/0001-64)

objeto: registro de Preços para aquisição de Material de consumo (Taças)

data da assinatura: 29/01/2021

Vigência: 01/02/2021 a 01/02/2022

Preços registrados:      

item Especificações Técnicas Unidade Qtd Estimada Preço Unitário 

03

Taça para água com 
capacidade de 300 ml, 
material vidro incolor, 

dimensões aproximadas: 
7,30cm (diâmetro) x 
16,10cm (altura).

Marca Nadir fi-
gueiredo 

caixa com 12 50 r$ 104,00

foro: Belém- Pa

ordenador responsável: Gilberto Valente Martins

Endereço da contratada: rua agrolândia, nº 18 – Jardim Tonato, no muni-

cípio de carapicuíba – SP, cEP 06365-045,  e-mail sergio@fnxbrasil.com.

br, Telefone (11) 4169-7206

Protocolo: 624806
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eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 023/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa ccK 
coMErcial lTda (cNPJ nº 20.274.219/0001-96)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 30/04/2021
Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações 
Técnicas 

Marca / 
Modelo Unidade Quant.

Estim.
Preço 

Unitário

09

Escada de alumínio 
de 07 degraus, tipo 
cavalete, de acordo 
com os padrões da 
aBNT, resistente e 
com rigidez livre de 
defeitos estruturais 

ou de outros defeitos 
que representem 

perigo para o usuário, 
superfície dos degraus 
e da plataforma anti-
derrapante, podendo 
ser frisadas, corru-
gadas, serrilhadas, 

denteadas ou coberta 
com material anti-

derrapente, dobrável, 
capacidade de carga 
mínima de 120kg, 

selo inmetro.

alUMaSa
 / Er7

UN 20 197,15

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua Bahia, nº 1447, Sala 01, na cidade de Blumenau 
– Sc, cEP 89031-001, E-mail propostas@portaldasatas.com.br, atas@portalda-
satas.com.br, empenhos@portaldasatas.com.br,  Telefone (47) 3057-3918

Protocolo: 650830
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 024/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa 
QUErUBiM coMErcio VarEJiSTa dE EQUiPaMENToS EirEli (cNPJ nº 
32.191.212/0001-90)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 30/04/2021
Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas Marca / 
Modelo Unidade Quant.

Estimada
Preço 

Unitário

01

forno Microondas, capacidade 
mínima de 30 litros, display 

digital, teclas fáceis (ex: +10s, 
+30s ou + 1minuto) potência 

mínima de 800w, mínimo 3 níveis 
de potência, alimentação: bivolt 
ou 127 volts, cor branco ou inox, 

selo inmetro.

MidEa
liVa
31 l

Und 40 552,33

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da Contratada: Rua Seiro Nakamura, nº 41, Bairro do Xaxim, na 
cidade de curitiba - Pr, e-mail querubimequipamentos@gmail.com, Tele-
fone (41) 3203-9815

Protocolo: 650837
eXtrato de ata de reGistro de PreÇos
(Publicação trimestral conforme art. 15, §2º da lei nº 8.666/93)
Nº da ata de registro de Preços: 025/2021-MP/Pa
Modalidade de licitação: Pregão Eletrônico 004/2021-MP/Pa
Partes contratantes: Ministério Público do Estado do Pará e empresa ir 
coMErcio & SErVicoS EirEli (cNPJ nº 26.483.292/0001-54)
objeto: registro de Preços para a aquisição de aparelhos domésticos, má-
quinas utensílios e equipamentos diversos
data da assinatura: 30/04/2021
Vigência: 03/05/2021 a 03/05/2022
Preços registrados:

iTEM Especificações Técnicas Marca / 
Modelo Unidade Quant.

Estimada
Preço 

Unitário

08

Esterilizador de ar
- Esterilização do ar com Eliminação de 

fungos, Mofos E ácaros, Bactérias E Vírus 
aéreos; Sem Emissão de ruídos; Utilizar 

Em Ambiantes Entre 40 E 60m², ficar Ligado 
24 Horas Por dia, o ano inteiro;  Possuir 

Baixo consumo de Energia, No Máximo de 
50 Watts;

- Possuir Sensor Para Suspender o funcio-
namento do aparelho Em caso de aqueci-
mento Excessivo do aparelho, Voltando a 

operar Normalmente Quando restabelecidas 
as condições ideais de Temperatura;

- Não requerer Qualquer Tipo de Manuten-
ção, Troca De Refil Ou Filtro;
- alimentação: 127v ou Bivolt.

 MEGT iZa 
air 80M² UN 10

 
265,00

foro: Belém- Pa
ordenador responsável: cesar Bechara Nader Mattar Junior
Endereço da contratada: rua Esperanto, n º 312 – 01, Bairro da Maram-
baia, no município de Belém – Pa, cEP 66.615-015, e-mail ircomercio01@
gmail.com, Telefone (91) 3085-9092 | (91) 3085-9087,

Protocolo: 650845
MiNistÉrio PÚBLico do estado do ParÁ
extrato da Portaria nº 056/2021-MP/11ªPJ/stM
a 11ª Promotora de Justiça de Santarém, com fundamento no art. 54, Vi e 
§ 3º da lei complementar nº 057/06 e no art. 4º, Vi da res. 23-cNMP, de 
17/09/07, torna pública a instauração do Procedimento administrativo nº 
000085-340/2021, que se encontra à disposição no 11º cargo de Promotor 
de Justiça de Santarém, situado na av. Mendonça furtado, nº 3991, Bairro: 
liberdade, cEP. 68.040-148, fone 3512-0400, Santarém/Pa.
PorTaria nº 056/2021-MP/11ªPJ/STM
interessados: roSETE MaciEl doS SaNToS; SEcrETaria MUNiciPal dE 
SaÚdE dE SaNTarÉM; SESPa - 9ªcrS.
Assunto: objetivando apurar informações e adotar medidas cabíveis, a fim 
de assegurar ao menor c.G.M.r., de 4 (quatro) anos de idade, com hidro-
cefalia, o direito ao tratamento médico adequado, especificamente o agen-
damento de consulta com médico neuropediatra para início do tratamento.
lariSSa BraSil BraNdÃo – 11ª Promotora de Justiça de Santarém

Protocolo: 722313
      editaL

(ref.: ProcediMeNto adMiNistratiVo nº 000540-138/2021)
assUNto: coMUNicaÇÃo de arQUiVaMeNto
Venho por meio deste NoTificar o reclamante aNÔNiMo, referente ao 
Procedimento administrativo nº 000540-138/2021, que tem por objeto 
“averiguar e acompanhar as medidas adotadas pela Prefeitura Municipal 
de São domingos do araguaia e os organizadores do evento “MaNU BaTi-
DÃO”, especificadamente no que tange à suspensão de tal evento, agenda-
do para a data de 17 de setembro de 2021”, que o referido procedimento 
será arquivado, podendo Vossa Senhoria apresentar recurso no prazo de 
15 (quinze dias), a contar da publicação deste.
São domingos do araguaia/Pa, 28 de setembro de 2021.
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 722332
resUMo da Portaria N. 022/2021/PJsda
ref.: Procedimento administrativo nº 000400-138/2021
a ProMoToria dE JUSTiÇa dE SÃo doMiNGoS do araGUaia torna pú-
blica a instauração do presente Procedimento administrativo, o qual se 
encontra à disposição na sede da Promotoria.
oriGEM: Notícia de fato n. 000400-138/2021
Instauração de Procedimento Administrativo com a finalidade de “AVERIGUAR 
o Horário dE fUNcioNaMENTo da loJa dE coNVENiÊNcia do PoSTo 
MadrY, EViTaNdo a ProMoÇÃo dE PolUiÇÃo SoNora No local”
São domingos do araguaia/Pa, 14 de outubro de 2021
GilBErTo liNS dE SoUZa filHo
Promotor de Justiça

Protocolo: 722340
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..

MUNicÍPios
.

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ABAETETUBA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa
retiFicaÇÃo 

Na publicação do extrato de contrato nº 2021/188-Pe-PMa. Pregão 
eletrônico srP nº 020-2021, circulada em 27/10/2021 publicado no 
d.o.U, seção 3, Nº 203, pág. 314, doE/Pa, nº 34.749, pag. 149, Jornal 
Diário do Pará, Caderno Economia, pág. B12 e Diário Oficial dos Municípios 
do Estado do Pará, Pág. 7, Nº 2854do Pregão Eletrônico Nº 020/2021.  
oNde se LÊ: Valor total r$ 268.077,76 (duzentos e sessenta e oito mil, 
setenta e sete reais e setenta e seis centavos). 
Leia-se: Valor Total r$ 268.078,03 (duzentos e sessenta e oito mil, se-
tenta e oito reais e três centavos).

Protocolo: 723272

PreFeitUra MUNiciPaL de aBaetetUBa/Pa
eXtrato de reGistro de PreÇo 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 028/2021 
ata de reGistro de PreÇo Nº 029/2021 

PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 028/2021 
objeto: registro de preço para eventual contratação de empresa especia-
lizada em prestação de serviços de coleta e destinação final dos Resíduos 
de Saúde da rede Pública Hospitalar e ambulatorial, para atender as ne-
cessidades da Secretaria Municipal de saúde do Município abaetetuba-Pa-
rá. Vencedor; reversa ambiental Servicos e coletora de residuos Eireli, 
cNPJ nº 27.208.498/0001-39, item 01 - Valor Global do Vencedor: r$ 
419.400,00. Vigência 12 (doze) meses. assinatura: 29/10/2021. ordena-
dora de despesa: Maria Francinete carvalho Lobato.

eXtrato de coNtrato 
coNtrato Nº 2021/193 

oriGeM: PreGÃo eLetrÔNico srP Nº 028/2021 
objeto: registro de Preço Para Eventual contratação de Empresa Especiali-
zada em Prestação de Serviços de coleta e destinação final dos resíduos de 
Saúde da rede Pública Hospitalar e ambulatorial, para atender as necessida-
des da Secretaria Municipal de saúde do Município abaetetuba-Pará. contra-
tante: Secretaria Municipal de Saúde de abaetetuba/Pa. contratada: reversa 
ambiental Servicos e coletora de residuos Eireli, cNPJ nº 27.208.498 / 0001-
39. Valor Global: r$ 104.850,00. Vigência: 29/10/2021 à 31/12/2021. ord. 
de despesa: Maria Francinete carvalho Lobato.

Protocolo: 723273

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE ACARÁ

.

MUNicÍPio de acarÁ- Pa
aViso de HoMoLoGaÇÃo

a Prefeitura Municipal de acará/Pa torna público a homologação do Pre-
gão Eletrônico nº 014/2021, para rEGiSTro dE PrEÇo Para fUTUra E 
EVENTUal aQUiSiÇÃo dE MEdicaMENToS coM ViSTa a MaNUTENÇÃo 
do ProGraMa farMácia BáSica do MUNicÍPio acará/Pa. VENcEdo-
raS: M c ValENTE MEd diSTriBUidora EirElE cNPJ: 10.184.510/0001-
80 Valor r$ 407.142,00 (Quatrocentos e Sete Mil, cento e Quarenta 
e dois reais); f cardoSo E cia lTda cNPJ: 04.949.905/0001-63 Va-
lor r$ 221.115,00 (duzentos e Vinte e Um Mil, cento e Quinze re-
ais); EXEMPlarMEd coMErcio dE ProdUToS HoSPiTalarES lTda 
cNPJ: 23.312.871/0001-46 Valor r$ 6.500,00 (Seis Mil e Quinhentos 
reais); dMc diSTriBUidora, coMErcio dE MEdicaMENToS EirE-
lE cNPJ: 16.970.999/0001-31 Valor r$ 5.700,00 (cinco Mil E Sete-
centos reais); BraGaNTiNa diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda 
cNPJ: 07.832.455/0001-12  Valor r$ 11.500,00 (onze Mil e Quinhen-
tos reais); alTaMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS lTda cNPJ: 
21.581.445/0001-82 Valor r$ 136.500,00 (cento e Trinta e Seis Mil e 
Quinhentos reais); SalUTE diSTriBUidora dE MEdicaMENToS E Pro-
dUToS HoSPiTalrES cNPJ: 18.606.861/0001-83 Valor r$ 177.970,00 
(cento e Setenta e Sete Mil e Novecentos e Setenta reais); THiaGo S 
SoUZa EirEli cNPJ: 24.302.801/0001-70 Valor r$ 70.845,00 (Setenta 
Mil e oitocentos e Quarenta e cinco reais); rca diST. dE ProdUToS HoS-
PiTalarES E coM. dE EQUiPaMENToS cNPJ: 26.543.386/0001-71 Valor 
r$ 222.351,40 (duzentos e Vinte dois Mil, Trezentos e cinquenta e Um re-
ais e Quarenta centavos); BioMEd diSTriBUidora dE MEdicaMENToS 
EirEli cNPJ: 38.329.458/0001-61 Valor r$ 96.420,00 (Noventa e Seis 
Mil, Quatrocentos e Vinte reais). Pedro Paulo Gouvea Moraes. Prefeito 
Municipal.

Protocolo: 723274

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE AURORA DO PARÁ

.

      PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ
aViso de reVoGaÇÃo

a excelentíssima senhora Prefeita Municipal de aurora do Pará, 
VaNessa GUsMÃo MiraNda, em atendimento à Medida cautelar apli-
cada pelo Tribunal de contas dos Municípios do Estado do Pará - TcM/
Pa exarada nos autos do processo nº 1.109001.2021.2.0009, nos termos 
do art. 49, da lei nº 8.666/1993 torna pública a rEVoGaÇÃo iNTEGral 
do processo licitatório nº 21/2021 na modalidade pregão eletrônico cujo 
objeto é o registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de expediente em atendimento às necessidades das secretarias, fundos e 
prefeitura municipal de aurora do Pará.

aViso de reVoGaÇÃo
a excelentíssima senhora Prefeita Municipal de aurora do Pará, Va-
Nessa GUsMÃo MiraNda, nos termos do art. 49, da lei nº 8.666/1993 
e considerando ainda a denúncia apresentada ao Tribunal de contas dos 
Municípios do Estado do Pará - TcM/Pa, distribuída à 4ª controladoria au-
tuada sob nº 1.109001.2021.2.0008, torna pública a rEVoGaÇÃo iNTE-
Gral do processo licitatório nº 12/2021 na modalidade pregão eletrônico 
cujo objeto é a futura e eventual contratação de empresa para forneci-
mento de link dedicado com manutenção à rede mundial de computado-
res - internet banda larga ilimitada visando atender as necessidades das 
secretarias, fundos e prefeitura municipal de aurora do Pará.

VaNessa GUsMÃo MiraNda
Prefeita

Protocolo: 723277

PreFeitUra MUNiciPaL de aUrora do ParÁ/Pa
aViso de ProrroGaÇÃo

PreGÃo eLetrÔNico Nº 037/2021
o Município de aurora do Pará, pelo princípio da oportunidade e con-
veniência, através da Pregoeiro, torna público a prorrogação do processo 
licitatório do Tipo Menor Preço por item que versa sobre o rEGiSTro dE 
PrEÇo Para fUTUra E EVENTUal aQUiSiÇÃo dE roÇadEira, EQUiPa-
MENTo, fErraMENTaS E PEÇaS dE roÇaGEM, dESTiNaNdo a aTENdEr 
aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE aUrora do Pará. 
Para o dia 08/11/2021 às 09:00 horas, em consequência de alteração no 
termo de referência. continuando inalterados as demais informações.
o edital estará disponível nos sites: https://saodomingosdocapim.pa.
gov.br/categoria/licitacoes/ e www.comprasnet.gov.br e e-mail: licitacao-
aurorapara@gmail.com , e também poderá ser obtido no prédio da pre-
feitura, sala da comissão Permanente de licitações (cPl) localizada na 
av. dr. lauro Sodré, nº 206, centro, são domingos do capim/Pa, cEP: 
68635-000, nos dias úteis, no horário de 08:00hs às 13:00hs a partir da 
data da publicação.

raFaeL de aGUiar MeNdoNÇa
PrEGoEiro

Protocolo: 723278

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BREVES

.

PreFeitUra MUNiciPaL de BreVes/Pa
aViso de LicitaÇÃo 

PreGÃo eLetrÔNico Nº 034/2021 - srP
Processo Nº 9/2021-281001

Tipo menor preço unitário. registro de Preços para futura e eventual aquisição 
de equipamentos de informática para informatizar a aPS (atenção Primária à 
Saúde), através de adesão ao Programa informatiza aPS, conforme Por-
taria nº 3.193 de 27/11/2020. abertura: 16/11/2021 às 09:00 h no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br. o Edital e seus anexos encontram-
se disponíveis no referido site, no Mural de licitações/TcM/Pa e no site 
www.breves.pa.gov.br. Hugo Leonardo Pontes - Pregoeiro.

Protocolo: 723280

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAPANEMA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de caPaNeMa/Pa
eXtrato de terMo aditiVo 

esPÉcie: 4º Termo aditivo de contrato nº 2303001/2018. Pregão Presen-
cial nº 008/2018. objeto: Prorrogação de Prazo de Vigência do contrato, 
cujo contrato Tem Por objeto a aquisição de medicamento e produtos de 
dispensação especial para atender as necessidades da Secretaria Munici-
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pal de Saúde. contratado: B l cardoso Eireli cNPJ nº 21.544.918/0001-71. 
Vigência: 12 (doze) meses. fund. legal: arT. 57, § 1º, inciso ii da lei nº 
8.666/93. assinatura: 02/07/2021.  Prazo: 06 (seis) meses. Francisco Fer-
reira Freitas Neto - Prefeito Municipal.

aVisos de LicitaÇÃo
a Prefeitura Municipal de capanema, comunica a quem faça interes-
sar, que realizará licitação, modalidade: Tomada de Preço - Tipo Menor 
Preço nº 006/2021-PMc, objeto: contratação de empresa para reforma 
e adequação do Estádio leandro Pinheiro no Município de capanema/Pa. 
Abertura: 22/11/2021, ás 09:00 hs. Edital disponível no site da Oficial 
da entidade: www.capanema.pa.gov.br. Henie Maria Neves de sousa - 
Presidente da cPL
a Prefeitura Municipal de capanema, comunica a quem faça interessar, 
que realizará licitação, modalidade: Tomada de Preço-Tipo Menor Preço nº 
007/2021-PMc, objeto: contratação de empresa especializada para cons-
trução do centro de referência de assistência Social - cras no Município 
de capanema. abertura 23/11/2021 ás 09:00hs. Edital disponível no site 
da Oficial da entidade: www.capanema.pa.gov.br. Henie Maria Neves de 
sousa - Presidente da cPL
a Prefeitura Municipal de capanema/Pa, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Tomada de Preço-Tipo Menor 
Preço nº 008/2021-PMc, objeto: contratação de empresa para execução 
de obras para ampliação de Unidade de Saúde da família José Noguei-
ra figueiredo no Bairro da caixa d´ água no Município de capanema/Pa. 
Abertura: 23/11/2021, ás 09:00hs. Edital disponível no site da Oficial da 
entidade: www.capanema.pa.gov.br. Henie Maria Neves de sousa - 
Presidente da cPL.

Protocolo: 723282

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CASTANHAL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de castaNHaL
aViso de LicitaÇÃo 

a Prefeitura Municipal de castanhal, por intermédio da Secretaria Mu-
nicipal de Suprimento e licitação torna público a abertura do Processo 
licitatório do tipo menor preço por item, na modalidade PrEGÃo ElETrÔ-
Nico SrP Nº 098/2021/PMc, Menor Preço Por item cujo objeto é a con-
tratação de Empresa Especializada Para Prestação de Serviços de recarga 
de cartucho e Tonner, destinado a atender as necessidades das diversas 
Secretarias/fundos Municipais e o instituto de previdência do Município 
de castanhal/Pa Por Um Período de 12 (doze) meses. a sessão pública de 
Pregão Eletrônico terá início com a divulgação das Propostas de Preços e 
início da etapa de lances no dia 18/11/2021às 09:00 horas. o Edital esta-
rá disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-transparencia/
licitacoes-contratos-e-convenios e www.comprasnet.gov.br e e-mail pre-
gaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da publicação. sheila 
Mirian Medeiros Gomes - Pregoeira da Prefeitura de castanhal.

aViso de LicitaÇÃo 
PreGÃo eLetrÔNico Nº 100/2021/PMc 

objeto: Contratação de instituição financeira para prestação de serviços 
de processamento dos pagamentos originados da folha de salários dos 
servidores ativos efetivos, contratados, comissionados, inativos, aposenta-
dos e pensionistas dos órgãos da administração direta e indireta do poder 
executivo deste município de castanhal/Pará em caráter de exclusividade. 
a sessão pública de Pregão Eletrônico, terá início com a divulgação das 
propostas de preços e etapa de lances no dia 17/11/2021, às 09:00 horas. 
o edital estará disponível nos sites: www.castanhal.pa.gov.br/portal-da-
transparencia/licitacoes-contratos-e-convenios;  www.gov.br/compras e 
no e-mail: pregaoeletronico@castanhal.pa.gov.br, a partir da data da pu-
blicação. antonia tassila Farias de araújo - Pregoeira/PMc.

Protocolo: 723284

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CURIONÓPOLIS

.

secretaria MUNiciPaL de oBras e deseNVoLViMeNto 
UrBaNo de cUrioNÓPoLis

aViso de LicitaÇÃo
ModaLidade: PreGÃo eLetrÔNico Nº 023/2021 

tiPo: MeNor PreÇo Por Lote
oBJeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
levantamento topográfico e de cadastro físico de imóveis destinados à regu-
larização fundiária urbana de área do núcleo urbano informal (NUi) “Serra 
Pelada” no município de curionópolis-daTa rEcEBiMENTo ProPoSTaS: 18 
de novembro de 2021. Hora: 09:00 hs. o edital está disponível aos interes-
sados pelo site www.curionópolis.pa.gov.br e www.portaldecompraspublicas.
com.br–29 de outubro de 2021 – daniel de Jesus Macedo – Pregoeiro.

Protocolo: 722850

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE FLORESTA DO ARAGUAIA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de FLoresta do araGUaia/Pa
eXtrato de coNtrato 

PreGÃo eLetroNico N° 030/2021 
objeto: aquisição de cimento, areia e seixo para pavimentação em blo-
quetes sextavados nas Vilas ametista, Bom Jesus i e Juassama, conforme 
convênio nº 013/2021/SEdoP. contratante: PMfa. contratada: adserv 
casa e construção ltda. coNTraTo Nº 2021/0136. Valor: r$ 461.880,00. 
contratada: f r comercio e Serviços Eireli. coNTraTo Nº 2021/0137. Va-
lor: r$ 684.500,29. Vigência: 28/10/2021 a 31/12/2021. Majorri cer-
queira da silva a. santiago - Prefeita Municipal.

Protocolo: 723286

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE IGARAPÉ-MIRI

.

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 015/2021-srP/cPL/seMsa
Publicado na ioEPa pág. 152, Nº 34.749 e doU pág. 318, seção 3, ambos 
do dia 27/10/2021. 
oNde se LÊ: abertura: 11/02/2021 às 009hs. 
Leia-se: abertura: 12/11/2021 às 09:00 hs.

Nazianne Barbosa Pena
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 723288

secretaria MUNiciPaL de saÚde de iGaraPÉ-Miri
aViso de retiFicaÇÃo

PreGÃo eLetroNico Nº 016/2021-srP/cPL/seMsa 
Publicado na ioEPa pág. 152, Nº 34.749 e doU pág. 318, seção 3, ambos 
do dia 27/10/2021. 
oNde se LÊ: abertura: 12/02/2021 às 009hs. 
Leia-se: abertura: 12/11/2021 às 15:00 hs.

Nazianne Barbosa Pena
Secretaria Municipal de Saúde

Protocolo: 723289

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE MARABÁ

.

3º terMo aditiVo do coNtrato 
de aLUGUeL N° 263/2018-FMs/PMM 

disPeNsa de LicitaÇÃo n° 03/2018-FMs/PMM 
Processo adMiNistratiVo N° 18.822/2018-FMs/PMM 

objeto do contrato: locação de imóvel urbano, localizado na avenida es-
pirito santo, nº 299, bairro amapá, Marabá, Pará, cEP 68.502-030, para 
o funcionamento da vigilância sanitária, vigilância em saúde e vigilância 
epidemiológica. locador: MiriaN SilVa, inscrita no cadastro Nacional 
de Pessoa física sob n° 081.469.342-34, portadora do rG n° 4175044. o 
presente termo aditivo tem por objetivo o presente termo aditivo tem por 
objetivo prorrogar o prazo do contrato original Nº 263/2018-fMS/PMM, 
por mais 12 (doze) meses, ficando vigente a partir do dia 24/10/2021 até 
24/10/2022. daTa da aSSiNaTUra 22 de outubro de 2021. Valmir silva 
Moura - secretário Municipal de saúde de Marabá - Marabá/Pa.

Protocolo: 723290

eXtrato de coNtrato
eXtrato de coNtrato Nº 423/2021/seMad

origem: Processo administrativo Nº 23.498/2021 - PMM. forma: ine-
xigibilidade nº 010/2021/cEl/SEVoP/PMM. objeto contrato: obtenção de 
Produtos e Prestação de Serviços Postais, destinados a Secretaria Munici-
pal de administração - cNPJ: nº 27.993.108/0001-89. recurso: Erário Mu-
nicipal. contratada: Empresa Brasileira de correios e Telégrafos. cNPJ: nº 
34.028.316/0018-51. Valor: r$ 60.000,00 (Sessenta mil reais). Vigência: 
26/10/2022. Marabá (Pa), 26/10/2021. José Nilton de Medeiros - se-
cretário Municipal de administração.

Protocolo: 723291

aViso de LicitaÇÃo
coNcorrÊcia Nº 017/2021-ceL/seVoP/PMM 

Processo N° 24.000/2021-PMM, Tipo Menor Preço Global por loTE. 
data da Sessão: 08/12/2021 - 09:00h (horário local). objeto: coNTraTa-
ÇÃo dE EMPrESa dE ENGENHaria Para EXEcUÇÃo daS oBraS dE drE-
NaGEM NoS NÚclEoS cidadE NoVa E NoVa MaraBá - No MUNicÍPio 
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dE MaraBá/Pa. integra do Edital e informações: Sala da cEl/SEVoP/PMM 
- Prédio da Secretaria Municipal de obras - SEVoP, rod. Br 230 - Km 5,5 
- Bairro Nova Marabá, Marabá, Pará, das 08:00 às 18:00, ou pelo e-mail: 
sevop.licitacao@maraba.pa.gov.br, ou no portal do TcM/Pa, ou pelo Portal 
da Transparência/Marabá. Franklin carneiro da silva - Presidente da 
ceL/seVoP/PMM.

Protocolo: 723292

aVisos de LicitaÇÕes
PreGÃo PreseNciaL - srP Nº 015/2021/ceL/FccM/PMM - srP 

Processo Nº 23514/2021/ceL/FccM/PMM, Tipo Menor Preço por 
lote. data do certame: 18/11/2021. Horário: 09:00 (horário de local). ob-
jeto: registro de preço para eventual contratação de empresa para aqui-
sição de Equipamentos e suprimentos de informática, destinados atender 
a fundação casa da cultura de Marabá e suas extensões. informações: 
No auditório da fccM Sala do NaM, situada na folha 31, quadra Espe-
cial lote 01, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.507-670, Marabá, Pará. Te-
lefone: (94) 3322-2315, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min ou pelo e-mail: licitacoes@casadaculturademaraba.org Marabá 
(Pa), 29/10/2021/2021, Patrícia Machado almeida - Pregoeira.

PreGÃo PreseNciaL - srP 
Nº 014/2021/ceL/FccM/PMM - srP  

Processo Nº 23518/2021/ceL/FccM/PMM, Tipo Menor Preço por 
lote. data do certame: 19/11/2021. Horário: 09:00 (horário de local). ob-
jeto: registro de preço para eventual contratação de empresa para instala-
ção e fabricação mobiliário para atender o setor do arquivo da fccM. infor-
mações: No auditório da fccM Sala do NaM, situada na folha 31, quadra 
Especial lote 01, Bairro: Nova Marabá, cEP: 68.507-670, Marabá, Pará. 
Telefone: (94) 3322-2315, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 
18h00min ou pelo e-mail: licitacoes@casadaculturademaraba.org Marabá 
(Pa), 29/10/2021/2021, Patrícia Machado almeida - Pregoeira.

Protocolo: 723294

eXtrato coNtrato Nº 028/2021/FccM - 
Processo LicitatÓrio N° 13.576/2021/ce/FccM/PMM 

objeto: contratação de empresa de engenharia para construção de uma 
cabine de medição/proteção/transformação/entrada para o cine teatro. 
Vencedora: S&S construtora e metalúrgica, soluções e serviços eireli, cNPJ 
n.º 31.593.964/0001-14. Totalizando o valor de r$ 140.312,36 (cento e 
quarenta mil trezentos e doze reais e trinta e seis centavos). Vigência: 
27/04/2022 ass: 27/04/2021, a serem pagos com o recurso próprio da 
PMM. Vanda régia américo Gomes - Presidente da Fundação casa 
da cultura de Marabá.

Protocolo: 723295

eXtrato do 2° terMo aditiVo de PraZo 
a coNtrato N° 025/2019/FccM 

cujo, passando a vigência até o dia 27/10/2022, referente ao Processo 
licitatório n° 14302/2019/cEl/fccM/PMM - Vanda régia américo Gomes- 
Presidente da fundação casa da cultura de Marabá. ass: 26/10/2021.

Protocolo: 723296

PrFeitUra MUNiciPaL de MaraBÁ
secretaria MUNiciPaL de ViaÇÃo e oBras PÚBLicas

eXtrato de terMo aditiVo - 1º TErMo adiTiVo QUaNTiTaTiVo coM 
PErcENTUal dE 13,237366% EQUiValENTE a r$ 51.119,54, E dEcrÉS-
ciMo coM PErcENTUal dE 12,79166% EQUiValENTE a r$ 49.398,31, 
adEQUaNdo o Valor do coNTraTo Para r$ 387.897,31 - coNTraTo 
adMiNiSTraTiVo Nº 095/2021-SEVoP/PMM, rEfErENTE ao ProcESSo 
dE liciTaÇÃo Nº 15.070/2020-PMM, Na ModalidadE ToMada dE PrE-
ÇoS Nº 057/2020/cEl/SEVoP. oBJETo: coNTraTaÇÃo dE EMPrESa dE 
ENGENHaria Para coNSTrUÇÃo E rEforMa dE alaMBradoS E UrBa-
NiZaÇÃo Para QUadraS NoS BairroS SÃo fÉliX E Morada NoVa, MU-
NicÍPio dE MaraBá/Pa. Empresa: Md SErViÇoS E ENGENHaria lTda, 
cNPJ Nº: 19.969.637/0001-19. assinatura: 29/10/2021, Marabá/Pa.

Secretaria de Viação e obras Públicas
FÁBio cardoso Moreira

Secretário
Protocolo: 723297

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PORTEL

.

PreFeitUra MUNiciPaL de PorteL
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 001/2021
editaL Nº 001/2021  

a Prefeitura Municipal de Portel/Pa, leva ao conhecimento dos inte-
ressados, que realizará no dia 03/12/2021, às 09h00min, na sede da Pre-
feitura Municipal, licitação na modalidade de coNcorrÊNcia, tipo menor 
preço, em regime de empreitada global, com vistas na contratação de 
Empresa para a construção do aterro Sanitário do Município de Portel/Pa. 
Íntegra dos Editais e informações estarão disponíveis a partir da Publicação 
na Sala da cPl, Prédio da Prefeitura Municipal de Portel/Pa, av. duque de 
caxias, 803 - centro, Portel - Pa, 68480-000, de segunda a sexta-feira no 
horário de 08h30min as 12h00min.

Protocolo: 723366

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTA CRUZ DO ARARI

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari
aViso de LicitaÇÃo

PreGÃo eLetroNico srP Nº 9/2021-009
tiPo MeNor PreÇo

reGistro de PreÇos Para a FUtUra oU eVeNtUaL coNtrataÇÃo 
de eMPresa esPeciaLiZada No ForNeciMeNto de GÊNeros aLi-
MeNtÍcios, em atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde do Município de Santa cruz do arari, por um período de 12 meses. 
abertura: 12/11/2021 ás 09:00. Edital e informações no site: www.tcm.
pa.gov.br e site https://www.santacruzdoarari.pa.gov.br/, e no Portal de 
compras públicas:  https://www.portaldecompraspublicas.com.br

SaNTa crUZ do arari-Pa,  28 de outubro de 2021.
adriane oliveira dos santos

Pregoeira Municipal
Protocolo: 723300

PreFeitUra MUNiciPaL de saNta crUZ do arari
aViso de LicitaÇÃo

rdc PreseNciaL 01/2021/PMsca  
Processo: 2021/2009001

coNtrataÇÃo de eMPresa de eNGeNHaria ESPEcialiZada Para 
a EXEcUÇÃo dE PaViMENTaÇÃo aSfálTica da ESTrada ViciNal coM 
7 KM dE EXTENSÃo, TrEcHo SaNTa crUZ - JENiPaPo, aTraVÉS do 
coNVÊNio Nº 019/2021, ProcESSo Nº 2021/489793, firMado coM a 
SEcrETaria dE ESTado dE TraNSPorTE, dE acordo coM MEMorial 
dEScriTiVo E ESPEcificaÇÕES TÉcNicaS; PlaNilHa orÇaMENTária 
SiNTÉTica E aNalÍTica; MEMÓria dE cálcUlo dE QUaNTiTaTiVoS; 
croNoGraMa fÍSico fiNaNcEiro; QUadro dE coMPoSiÇÃo do EM-
PrEENdiMENTo (Qci); coMPoSiÇÃo do B.d.i. (BoNificaÇÃo E dES-
PESaS iNdirETaS) E PEÇaS GráficaS, que passam a fazer parte des-
te edital, como anexo, independente de transcrição. data de abertura: 
18/11/2021 Hora:  09h00min (Horário de Santa cruz do arari) local: Tra-
vessa lídia leal s/n - centro - Santa cruz do arari

Santa cruz do arari - Pa, 20 de outubro de 2021.
adriane oliveira dos santos

Pregoeira Municipal
Protocolo: 723302

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SANTARÉM

.

PreFeitUra MUNiciPaL de saNtarÉM
eXtrato de terMo aditiVo 

espécie: 1° Termo aditivo ao contrato nº 105/2020. cHaMada PÚBlica 
Nº 002/2020. contratante: Secretaria Municipal de Saúde. contratado: 
instituto Social Mais Saúde. objeto: adita o contrato 105/2020 em r$ 
1.863.000,00 totalizando r$ 187.345.599,48. fundamento legal: art. 65, 
i, “a” da lei nº 8.666/93.
data e assinatura: 18/10/2021. Vânia Maria azevedo Portela - secre-
tária Municipal de saúde do Município de santarém.

resULtado de JULGaMeNto 
cHaMaMeNto PÚBLico Nº 003/2021 - seMsa 

Processo adMiNistratiVo Nº 078/2021 
o Município de santarém, através da comissão Permanente de licita-
ção (cPl), torna público o resultado do chamamento Público nº 003/2021 
- SEMSA, Declarando Classificada A empresa Fisio Fc Ltda - Me, CNPJ: 
23.923.107/0001-07, para a Prestação de serviço de fisioterapia para o 
atendimento da demanda as Secretaria Municipal de Saúde. os autos se 
encontram com vista franqueada aos interessados, a partir da data desta 
publicação abre-se prazo recursal, conforme item 12.1, alínea “h”, do ato 
convocatório. damos ciência de que interposto recurso este será comuni-
cado aos demais licitantes que poderão impugná-lo conforme previsto no 
art. 109 § 3º da lei 8.666/93. celina da silva Liberal - Presidente da 
cPL/Portaria nº 129/2021 - seMsa.

Protocolo: 723303

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA

.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.037-FMs

o Fundo Municipal de saúde de são João do araguaia-Pá, comunica 
aos interessados que realizará no dia 16/11/2021, às 08:30h (horário de 
Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.037-fMS, 
tipo menor preço por item, objeto: aQUiSiÇÃo dE EQUiPaMENToS E Ma-



100  diário oficial Nº 34.755 Quarta-feira, 03 DE NOVEMBRO DE 2021

TErial PErMaNENTE Para EQUiPar o HoSPiTal MUNiciPal Mario Mar-
TiNS, coM rEcUrSo oriUNdo da EMENda ParlaMENTar - ProPoSTa 
Nº 12133.001000/1210-02. o edital estará disponível no sítio do https://
www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa, ht-
tps://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e pelo e-mail lici-
tacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.043-PMsJa srp

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 16/11/2021, às 08:40h (horário de Bra-
sília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.043-PMSJa 
SrP, tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco 
Para coNTraTacao dE EMPrESa(S) ESPEcialiZada(S) Na PrESTa-
cao dE SErVicoS dE MaNUTENcao PrEVENTiVa, corrETiVa, iNSTa-
lacao E liMPEZa dE ar coNdicioNado, Para aTENdEr aoS fUNdoS 
MUNiciPaiS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNiciPal dE Sao Joao do 
araGUaia. o edital estará disponível nos sítios do (https://www.portalde-
compraspublicas.com.br), https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/, Mural de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail licitacaosja@hot-
mail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.044-FMs

o Fundo Municipal de saúde de são João do araguaia-Pá, comunica 
aos interessados que realizará no dia 16/11/2021, às 08:45h (horário de 
Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.044-fMS, 
tipo menor preço por item, objeto coNTraTacao dE PESSoa JUridi-
ca, Para PrESTacao dE SErVicoS dE ENfErMaGEM, Para aTENdEr 
aS dEMaNdaS do HoSPiTal MUNiciPal do MUNiciPio dE Sao Joao 
do araGUaia-Pa. o edital estará disponível no sítio do https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br, Mural de licitações do TcM-Pa, https://sao-
joaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@
hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo eLetrÔNico Nº Pe/2021.045-FMs srP

o Fundo Municipal de saúde de são João do araguaia-Pá, comunica 
aos interessados que realizará no dia 16/11/2021, às 08:50h (horário de 
Brasília), licitação sob modalidade Pregão Eletrônico Nº PE/2021.045-fMS 
SrP, tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco 
Para coNTraTacao dE EMPrESa ESPEcialiZada Para EXEcUÇÃo dE 
SErViÇoS dE colETa, TraTaMENTo, TraNSPorTE E dESTiNaÇÃo fiNal 
dE rESÍdUoS dE SErViÇoS dE SaÚdE-rSS (liXo HoSPiTalar) Pro-
dUZidoS No MUNicÍPio dE SÃo JoÃo do araGUaia. o edital estará 
disponível no sítio do https://www.portaldecompraspublicas.com.br, Mural 
de licitações do TcM-Pa, https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/
licitacoes/ e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.

aViso de LicitaÇÃo: 
PreGÃo PreseNciaL Nº PP/2021.046-PMsJa srP

a Prefeitura Municipal de são João do araguaia-Pá, comunica aos 
interessados que realizará no dia 16/11/2021, às 09:00h (horário de Bra-
sília), licitação sob modalidade Pregão Presencial Nº PP/2021.046-PMSJa 
SrP, tipo menor preço por item, objeto: aTa dE rEGiSTro dE PrEco 
Para fUTUra aQUiSicao coMPlEMENTar dE MaTErial ElETrico, Para 
aTENdEr oS fUNdoS MUNiciPaiS, SEcrETariaS E PrEfEiTUra MUNi-
ciPal dE Sao Joao do araGUaia- Pa. o edital estará disponível nos 
sítios do https://saojoaodoaraguaia.pa.gov.br/categoria/licitacoes/, Mural 
de licitações do TcM-Pa e pelo e-mail licitacaosja@hotmail.com.
ronis da silva amorim-Pregoeiro

Protocolo: 723304

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de sÃo MiGUeL do GUaMÁ
resULtado de JULGaMeNto 

Processo adMiNistratiVo N° 00000217/21
toMada de PreÇos Nº 2/2021-002

a comissão Permanente de Licitação do Município de são Miguel 
do Guamá/Pa, torna público que, após análise e julgamento do recurso 
administrativo interposto pela empresa: asevedo Silva Serviços de cons-
trução Eireli, cNPJ nº 17.739.353/001-00, cujo objeto da licitação consis-
te na contratação de Empresa Para a Execução dos Serviços da obra de 
construção da Unidade Básica de Saúde Bairro Padre Ângelo No Município 
de São Miguel do Guamá/Pa. dá análise do recurso à vista das normas 
estabelecidas no ato convocatório, como também, no atendimento das exi-
gências legais, dEcidiU: a); conhecer o recurso interposto pela licitante 
asevedo Silva Serviços de construção Eireli, cNPJ nº 17.739.353/001-00 
b) Negar-lhe Provimento por carecer de fundamentação fática e jurídica. 
c) Manter a decisão exarada na ata de sessão de habilitação realizado no 
dia 06 de outubro de 2021. d) dEclarar a licitante asevedo Silva Serviços 
de construção Eireli, cNPJ nº 17.739.353/001-00 iNaBiliTada da Tomada 
de Preços nº 2/2021-002. os autos do processo licitatório encontram-se 
com vista franqueada aos interessados. fica designada a sessão pública de 
abertura dos envelopes contendo as propostas para o dia 05 de novembro 
de 2021 as 10:00 horas. edivane tristão dos santos alves - Presidente.

Protocolo: 723307

..

PREFEITURA MUNICIPAL
DE TERRA ALTA

.

PreFeitUra MUNiciPaL de terra aLta
a Prefeitura Municipal de terra alta/Pa, comunica a quem faça inte-
ressar, que realizará licitação, modalidade: Pregão Eletrônico para registro 
de Preço - Tipo Menor Preço por item 010/2021 - PMTa, objeto: rEGiSTro 
dE PrEÇoS QUE oBJETiVa a coNTraTaÇÃo dE PESSoa JUrÍdica Para 
a locaÇÃo dE VEÍcUloS (HaTcH, SEdaN, UTiliTário, caMiNHoNETE, 
caMiNHÕES E MáQUiNaS PESadaS) EM caráTEr coNTÍNUo E EVENTUal 
Para aTENdEr aS NEcESSidadES da PrEfEiTUra MUNiciPal dE TErra 
alTa E SUaS SEcrETariaS E fUNdoS, através da. abertura: 17/11/2021, 
às 09:30hs. No site www.portaldecompraspublicas.com.br

Protocolo: 723308

.

.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE URUARÁ

.

PreFeitUra MUNiciPaL de UrUarÁ
eXtrato da ata de reGistro de PreÇo

Processo: 92021046; Espécie: ata de registro de Preço nº 20210032, 
referente ao Pregão Eletrônico nº 9/2021-00046; objeto: registro de Pre-
ços para seleção de proposta mais vantajosa para futura e eventual aquisi-
ção de placas de sinalização viária para atender o departamento Municipal 
de Trânsito de Uruará-Pará (dEMUTraN); fornecedor: PriNT MÍdia co-
MUNicaÇÃo ViSUal lTda, no Valor Total: r$ 48.786,00 (quarenta e oito 
Mil e Setecentos e oitenta e Seis reais)

Protocolo: 723309

.

.

ParticULares
.

reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMEa de Santa Maria do Pará-Pa a licença 
de atividade rural (lar) nº 005/2020 para a cultura de ciclo longo (dendê) 
da fazenda rio claro, no município de Santa Maria do Pará.

Protocolo: 723311

reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda 
cNPJ: 63.853.394/0001-40 

Torna público que recebeu da SEMEa de Santa Maria do Pará-Pa a licença 
de atividade rural (lar) nº 004/2020 para a cultura de ciclo longo (dendê) 
da fazenda São Pedro, no município de Santa Maria do Pará.

Protocolo: 723312

reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda 
Torna público que recebeu da Secretaria de ciência, Tecnologia e Meio am-
biente - SEcTEMa, a lar nº053/2021 para cultura de ciclo longo - dendê 
da fazenda Palmas i, município de Moju.

Protocolo: 723313

reFLorestadora MoJU acarÁ Ltda 
Torna público que recebeu da Secretaria de ciência, Tecnologia e Meio am-
biente - SEcTEMa, a lar nº054/2021 para cultura de ciclo longo - dendê 
da fazenda Palmas ii, município de Moju.

Protocolo: 723314

.

.

eMPresariaL
.

HoteL taPaJos ceNter eireLi 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - lo 
nº 2021/0000102, válida até 06/10/2025, para atividade de Hotéis, em 
Santarém/Pa.

Protocolo: 723319

JeFersoN QUoos 
Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de operação - lo nº 
2021/0000101, válida até 03/10/2025, para atividade de armazém para 
Grãos/Cereais, com beneficiamento, em Santarém/PA.

Protocolo: 723317
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reQUeriMeNto de soLicitaÇÃo de reNoVaÇÃo 
de L.o. da traNsPortadora Patriarca Ltda

a empresa traNsPortadora Patriarca Ltda, inscrita no 
cNPJ: 05.023.528/0001-08, Torna pública que requereu à SEMaS-Pa 
- Secretaria de Estado de Meio ambiente e Sustentabilidade do Pará, a 
renovação de sua licença de operação de n° 11934/2019, válida até 
21/11/2021, por meio do processo de n° 2021/00023825, para a atividade 
principal de Transporte de substâncias e produtos perigosos, na rod. Br 
316, Km 11, nº 3050 - Sala 03 - centro - Marituba/Pa.

Protocolo: 723326

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que solicitou da Secretaria de Meio ambiente de Bannach/Pa 
a licença ambiental de operação para Estação rádio Base id. PaBNN001_
4G-BaNaJ1, na av. Silvino Bannach esq. rua Miguel Garcia, S/N, centro, 
Bannach/Pa, cEP 68388-000.

Protocolo: 723327

a HiGHLiNe do BrasiL ii 
iNFraestrUtUra de teLecoMUNicaÇÕes s/a 

(cNPJ 27.902.165/0001-05) 
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio ambiente de Bannach a 
licença ambiental Prévia e de instalação nº 01/2021 (Proc. nº 01/2021), 
válida até 05/10/2022, para Estação rádio Base id. PaBNN001_4G-Ba-
NaJ1, na av. Silvino Bannach esq. rua Miguel Garcia, S/N, centro, Banna-
ch/Pa, cEP 68388-000.

Protocolo: 723328

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0001-11) 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ipixuna do Pará/Pa a licença ambiental de operação nº 018/2021 (Proc. 
nº 093/2021), válida até 20/10/2025, para Estação rádio Base/ErB Site 
id. 4S-PaS043_PaPXN003, situado à rua Magalhães Barata, S/N, distrito 
Novo Horizonte, ipixuna do Pará/Pa.

Protocolo: 723330

J. r. distriBUidora de PetrÓLeo Ltda 
cNPJ: 22.355.152/0001-40

Torna público que recebeu junto a Secretaria de Estado de Meio ambiente 
e Sustentabilidade - SEMaS, licença de instalação - li nº 3184/2021, 
vigente até 09/09/2024, para a atividade de dutos, gasodutos, oleoduto, 
mineroduto e outros, localizado na rodovia arthur Bernardes, s/n, lote 16 
c - Terminal Petroquímico, Miramar, Belém/Pa, por meio do processo n° 
2020/0000031679.

Protocolo: 723322

Posto iccar Ltda 
cNPJ: 02.280.133/0001-94 

Torna público que recebeu da Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS, licença de operação - lo nº 13016/2021, vi-
gente até 19/09/2026, para a atividade de Transporte de substância e 
produtos perigosos, localizado na rodovia dos Trabalhadores, s/n°, Nova 
Marambaia, Belém/Pa, por meio do processo n° 2020/0000020367.

Protocolo: 723324

FertiteX aGro - 
FertiLiZaNtes e ProdUtos aGroPecUarios Ltda 

Torna público que recebeu da SEMMa/STM, a licença de instalação - li nº 
2021/0000049, válida até 04/10/2023, para atividade de armazém para 
Grãos/cereais, em Santarém/Pa.

Protocolo: 723320
a tiM s/a 

(cNPJ 02.421.421/0001-11) 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ipixuna do Pará/Pa a licença ambiental de operação nº 017/2021 (Proc. 
nº 092/2021), válida até 20/10/2025, para Estação rádio Base/ErB Site 
id. 4S-PaS042_PaPXN002, situado à rua itupiranga (Pa150, Km 193), 
Vila campos Belos, ipixuna do Pará/Pa.

Protocolo: 723333

coMPaNHia aGro PastoriL do rio tiraXiMiM  
cNPJ nº 04.567.012/0001-53 - Nire: 15300000351 

eMPresa BeNeFiciaria dos iNceNtiVos Fiscais do FiNaM  
asseMBLeia GeraL ordiNÁria e eXtraordiNÁria  

editaL de coNVocaÇÃo  
ficam convocados os Srs. acionistas a se reunirem em aGo-E no dia 
03/12/2021, às 10 (dez) horas, na sede social as Margens do rio liberda-
de, s/nº, Margem do Rio Xingu, Zona Rural, Cumaru do Norte-PA, a fim de 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Em aGo - a) Matérias do que 
trata o artigo nº 132 da Lei nº 6.404/76 ref. aos exercícios sociais findos 
em 31/12 de 2019 e 2020; b) Eleição da diretoria e c) outros assuntos. Em 
aGE - a) consolidação do Estatuto Social e b) outros assuntos. aViSo aoS 
acioNiSTaS - Encontram-se a disposição na sede social os documentos a 
que se refere o Art. nº 133 da Lei 6.404/76, dos exercícios sociais findos 
em 31/12 de 2019 e 2020. cumaru do Norte-Pa, 01/11/2021. 
Jarbas Guimarães Júnior - diretor Presidente.

Protocolo: 723334

a tiM s/a 
(cNPJ 02.421.421/0004-11) 

Torna público que recebeu a Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
ipixuna do Pará/Pa a licença ambiental de operação nº 016/2021 (Proc. 
nº 091/2021), válida até 20/10/2025, para Estação rádio Base/ErB Site 
id. 4S-PaS041_PaPXN001, situado à rua luzia Santa, 23, Vila Genésio, 
ipixuna do Pará/Pa.

Protocolo: 723336

cooPeratiVa Mista de eXPe. MiN. aGroP. e 
coLoNiZadora e PatrociNio Ltda - cooPa 

inscrita no cNPJ: 34.691.600/0001-65, situada na rua Juvenal ferreira 
lima, n°1020, itaituba/Pa, torna público que recebeu da SEMMa/NP a lo 
de n°074/2021, para sua atividade.

Protocolo: 723337

cooPeratiVa Mista de eXPe. MiN. aGroP. e 
coLoNiZadora e PatrociNio Ltda - cooPa 

inscrita no cNPJ: 34.691.600/0001-65, situada na rua Juvenal ferreira 
lima, n°1020, itaituba/Pa, torna público que recebeu da SEMMa/NP a lo 
de n°103/2021, para sua atividade.

Protocolo: 723339

tiM s/a 
empresa inscrita sob o cNPJ N° 02.421.421/0011-93 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e de-
senvolvimento Econômico - SEMadE a licença de operação n° 262/2021 
para atividade de Telefonia celular, com endereço na rua Óbidos, S/N 
Murucupi - Barcarena - Pa. Site PaBcN_0005.

tiM s/a 
empresa inscrita sob o cNPJ N° 02.421.421/0011-93 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e de-
senvolvimento Econômico - SEMadE a licença de operação n° 261/2021 
para atividade de Telefonia celular, com endereço na rodovia Pa 481, S/N, 
Sitio Julia Kelvin - Novo Horizonte - Barcarena - Pa. Site PaBcN_0006.

tiM s/a 
empresa inscrita sob o cNPJ N° 02.421.421/0011-93 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente e de-
senvolvimento Econômico - SEMadE a licença de operação n° 263/2021 
para atividade de Telefonia celular, com endereço na rodovia Pa 481, S/N 
Quadra 17, lote 305 - São francisco - Barcarena - Pa. Site PaBcN_0007.

tiM s/a 
empresa inscrita sob o cNPJ N° 02.421.421/0011-93 

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio ambiente de 
Tucuruí - SEMMa a licença de operação n° 084/22021 para atividade de 
Telefonia celular, com endereço Tv Magalhães, rua B, S/N Jardim Paraíso - 
Tucuruí - Pa. Site NlTUci06.

Protocolo: 723340

FUNdo MUNiciPaL de edUcaÇÃo de NoVo rePartiMeNto
eXtrato aditiVo da ata de reGistro de PreÇos

PreGÃo eLetrÔNico Nº 8/2021-006
objeto: o presente Termo aditivo objetiva a alteração na ata de regis-
tro de Preços no valor de r$ 276.500,00 (duzentos e setenta e seis mil 
e quinhentos reais), nos termos do art. 65, i nciso ii, alínea ‘d’, da lei 
federal nº 8.666/93, passando a ata de registro de Preços a ter o valor 
total de r$ 874.900,00 (oitocentos e setenta e quatro mil e novecentos re-
ais). Empresa: Evandro Teixeira campos comércio. Vigência: 26.10.2021 
a 07.07.2022. Novo repartimento-Pa, 26 de outubro de 2021. ordenador 
de despesas: elenilton da cruz araújo. Pregoeiro - Bruno rodri-
gues reis - cPL - PMN

Protocolo: 723349

iVaNete Maria BUsNeLLo 
cPF: 956.464.180-20

Proprietária da FaZeNda NoVa aLiaNÇa 
localizada no município de Nova Esperança do Piriá, torna público que 
recebeu da SEMAS a LAR sob n° 13710/2021 para atividade de refloresta-
mento/agricultura/pecuária em área alterada e/ou sub-utilizada.

Protocolo: 723341

LiNdoMar reseNde soares
cPF nº 593.954.512-20 

Proprietário do imóvel denominado FaZeNda caLiFÓrNia 
localizada no município de ParaGoMiNaS/Pa, torna público que recebeu 
da SEMaS/Pa, no dia 21/10/2021 a autorização para Exploração florestal - 
aUTEf nº 273780/2021, para a Unidade de Produção anual.

Protocolo: 723345

FaZeNda caMPo Verde
Torna público que recebeu da Semma (Secretaria Municipal de Meio am-
biente de Novo repartimento) a lar, vigente até a data 31/12/2024, para 
bovinocultura.

Protocolo: 723346
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toP iNdUstria e coMercio de Madeiras eireLi
cNPJ:- 39.808.520/0001-60

Torna-se publico que  a empresa recebeu a licença operacional nº 
011/2021 - com validade até dia 21/07/2025, processo nº 028/2021 lo-
calizada no Município de Tailândia - Pa com a atividade de desdobro de 
Madeiras em tora para produção de mad. Serrada e seu beneficiamento

Protocolo: 723347

a empresa Vr LiMa & cia Ltda Me 
cNPJ n° 05.997.020/0001-00 

localizada na rodovia Transamazônica, S/N, centro, rurópolis, Pará, torna 
público que solicitou a licença de operação junto a Secretaria Municipal de 
Meio ambiente e Turismo de rurópolis, processo N°2021/027, para ativi-
dade de comércio e varejo de peças e acessórios novos para motocicletas 
e motonetas.

Protocolo: 723348

a eMPresa N LiNco siMÕes 
cNPJ 29.957.745/0001-25 

Torna público que protocolou pedido de licença Prévia, licença de insta-
lação e licença de operação na Secretaria Municipal de Meio ambiente e 
Mineração - SEMMa, do Município de oriximiná - Pa de acordo com o pro-
tocolo nº 708/2021 em 27/10/2021 referente a atividade principal odonto-
lógica e atividades secundárias.

Protocolo: 723352

WHite MartiNs Gases 
iNdUstriais do Nordeste Ltda.

Torna público que requereu à Secretaria de Estado de Meio ambiente e 
Sustentabilidade - SEMaS/Pa a licença de operação para uma nova torre 
de resfriamento na unidade de ourilândia do Norte/Pa. foi determinado 
estudo de impacto ambiental.

Protocolo: 723353

traNsPortes BertoLiNi Ltda 
Torna público que requereu junto a SEMaS/Pa, a renovação da licença de 
operação - lo nº 9629/2017, sob protocolo nº 021/30323, para atividade 
de Posto revendedor, posto flutuante, posto de abastecimento, posto vare-
jista de querosene e gasolina de avião, em Belém/Pa.

Protocolo: 723354

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que recebeu 
da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a 
autorização n° 4791/2021 para a remoção de 25 indivíduos arbóreos da 
espécie Bertholletia excelsa,localizadas as margens da rodovia Br 163 - 
Santarém cuiabá,  zona rural do trecho entre os municípios de rurópolis, 
Placas e Belterra, no Estado do Pará.

Protocolo: 723357

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a li-
cença de instalação e autorizações para a linha de distribuição de Energia 
Elétrica Santa Maria/Mãe do Rio, com tensão nominal 138 kV -   localizada 
nos Municípios de Santa Maria do Pará, São Miguel, irituia e Mãe do rio, 
no Estado do Pará.

Protocolo: 723358

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S.a., torna público que requereu 
da Secretaria Estadual de Meio ambiente e Sustentabilidade - SEMaS, a 
licença de instalação e autorizações para o Sistema Santa cruz do arari/
Chaves/Afuá,  com tensão nominal 34,5 kV - localizada nos Municípios de 
Santa cruz arari, chaves e afuá, no Estado do Pará.

Protocolo: 723359

eQUatoriaL ParÁ distriBUidora de eNerGia s.a.
LiceNÇa aMBieNtaL

coMUNicado
a Equatorial Pará distribuidora de Energia S/a, cNPJ: 04.895.728/0001-
80, torna público que requereu da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de ananindeua - SEMMa, as licenças: Prévia e de instalação (lP e li), e a 
autorização para Supressão de vegetação (aSV) para a construção da rede 
de distribuição de Energia Elétrica, 34,5 KV para atender consumidores na 
ilha de João Pilatos, 001, 67000-001, comunidade João Pilatos, Manoel 
Santana dos Santos, no município de ananindeua, no Estado do Pará.

Protocolo: 723360

seNai - dePartaMeNto reGioNaL do ParÁ
aViso de LicitaÇÃo

coNcorrÊNcia Nº 087/2021
o SENai - dEParTaMENTo rEGioNal do Pará, através da comissão cen-
tral de licitação, torna público para conhecimento dos interessados que 
realizará licitação, conforme abaixo:
oBJeto: aquisição de materiais para os cursos/treinamentos de solda, em 
atendimento as necessidades do SENai-dr/Pa conforme edital e anexo i.
aBertUra: 24 de novembro de 2021.
LocaL da aBertUra: Unidade operacional do seNai de Parauape-
bas/Pa (rua F, Quadra especial cVrd/sUFec nº 164, Bairro da 
cidade Nova, ceP 68.515-000).
HorÁrio da aBertUra: 09:00 Horas (Horário Local).
o edital poderá ser retirado no endereço acima citado, em horário co-
mercial e ainda solicitado pelo e-mail: licitacao@sesipa.org.br e no site da 
fiEPa - http://fiepa.org.br/

Belém (Pa), 03 de novembro de 2021.
NeiLtoN carNeiro do NasciMeNto

coordenador / Pregoeiro.
comissão central de licitação do SESi E SENai

Protocolo: 723361

a cerÂMica Mota (PaULo Pereira Mota & cia Ltda)
cNPJ 04.695.391/0001-67 

Torna público que está requerendo à  Secretária Municipal de Meio ambien-
te e Turismo de rio Maria- Pa, a licença operação (lo) para a atividade 
de fabricação de cerâmica Vermelha (Telhas/tijolos), com endereço na av. 
Quatro, 45, Vila Nova, rio Maria - Pa, cEP 68530-000.

Protocolo: 723362

a cerÂMica rio Maria eireLi 
cNPJ 18.658.309/0001-39 

Torna público que está requerendo à Secretária Municipal de Meio ambien-
te e Turismo de rio Maria- Pa, a licença operação (lo) para a atividade 
de fabricação de cerâmica Vermelha (Telhas/tijolos), com endereço na Tv 
Nove, 500, Setor remor, rio Maria - Pa, cEP 68530-000.

Protocolo: 723363

a cerÂMica XiXa Ltda 
cNPJ 16.977.835/0001-36 

Torna público que está requerendo à Secretária Municipal de Meio ambien-
te e Turismo de rio Maria- Pa, a licença operação (lo) para a atividade 
de fabricação de cerâmica Vermelha (Telhas/tijolos), com endereço na av 
doze, 40, Setor remor, rio Maria - Pa, cEP 68530-000.

Protocolo: 723364

Barra do Para - 
traNsPortes e serVicos MaritiMos Ltda

receBiMeNto de LiceNÇa de oPeraÇÃo “Base operacional - arrozal, 
Barcarena/Pa” Barra do Para - traNsPortes e serVicos Mari-
tiMos Ltda, cNPJ. 01.834.520/0001-62, torna público que recebeu a 
licença de operação (lo) Nº 270/2021, para a atividade de “Navegação de 
apoio Portuário/ infraestrutura de alojamento” enquadrada com Porte a, 
Potencial poluidor ii,  com validade até 19/10/2022, assim como também 
foi licenciada para a atividade de Trapiche, ancoradouro, Marina de Uso 
Próprio e rampa de acesso em instalações portuárias de pequeno porte, 
atividades licenciadas pela SEcrETaria MUNiciPal dE MEio aMBiENTE 
E dESENVolViMENTo EcoNoMico dE BarcarENa, em 19 de outubro 
de 2021, para a BaSE oPEracioNal arrozal de Barcarena/Pa, conforme 
Processo de Nº 653/2021. 

Belém/Pará, 03 de novembro de 2021 
JorGe LUiZ BarBeito da costa Ferreira

Superintendente - Barra do Pará
Protocolo: 723365

 

siNdicato dos traBaLHadores Na iNdÚstria da 
coNstrUÇÃo e do MoBiLiÁrio de sÃo MiGUeL 

do GUaMÁ e iritUia - siNtiMiG
cNPJ nº 34.688.713/0001-01
editaL de coNVocaÇÃo de 

asseMBLeia eXtraordiNÁria
o Presidente do Sindicato dos Trabalhadores na indústria da construção 
e do Mobiliário de São Miguel do Guamá e irituia - SiNTiMiG, cNPJ nº 
34.688.713/0001-01, sediado à rua João alfredo, 476, São Miguel do Gua-
má/Pa, cEP 68.660-000, com fulcro no artigo 12 do Estatuto Sindical, 
convoca todos os associados regulares com seus direitos sociais estatutários, 
para participarem da assembleia geral extraordinária, que se realizará dia 06 
de novembro de 2021, na sede do Sindicato, às 8 horas em primeira e as 9 
horas em segunda e última convocação com o número legal Estatutário, para 
discutir e deliberar sobre a da ordem do dia: 1) convocação das Eleições; 
2) Eleição da comissão Eleitoral e 3) aprovação do regimento Eleitoral das 
Eleições Sindicais do SiNTiMiG. São Miguel do Guamá/Pa, 03 de novembro de 
2021. Genivaldo s. correa Gil - Presidente do siNtiMiG.

Protocolo: 723367
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